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Er hebben dit jaar diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met de parken onderling en de 

Bond van Volkstuinen in verband met de toekomstplannen voor de volkstuinen in 

Amsterdam, wat uiteindelijk heeft geleid tot het beleidsstuk “Spijkers met Koppen”. 

 

Met de gemeente en het Hoogheemraadschap zijn we in gesprek over de waterkwaliteit en  

-beheersing, daar extreem weer overlast geeft op diversen plekken op het park en in de 

tuinen. 

 

De opentuinendag in juni was wederom een groot succes met een heerlijk ontbijt, muziek, 

een wildplukroute en drukte op de tuinen. We hebben de warme zomer afgesloten met een 

heerlijke paella tijdens het Spaanse festival.  

 

De vrijwilligersavond werd goed bezocht en speciaal voor deze avond toverde Mike weer 

een heerlijk menu. 

 

Veel tuinders bemensen de verschillende commissies en draaien meer uren dan de 

gebruikelijke werkbeurten, het bestuur dankt ook langs deze weg weer al de vrijwilligers die 

het met hun inzet mogelijk maken dat we als vereniging kunnen blijven draaien. 

 

De Gazet wordt met veel lees- en kijkplezier ter hand genomen, andere parken zijn jaloers 

op ons mooie blad. Dit jaar hebben zich 109 nieuwe aspirant tuinders ingeschreven bij 

Tuinwijck 

 

Onderstaand vind u een kort verslag van de diversen commissies over de activiteiten van 

2019. 

 

 

  



winkel 2019 

In 2018 werd al geconstateerd dat de balken van de winkel verrot waren. Het heeft even 

geduurd voordat er duidelijkheid was over een plan van aanpak om de winkel op te 

knappen. Toen de renovatie startte hebben we het voorraadhok achter de winkel 

omgetoverd tot een alternatieve winkelruimte. Alle tuinders hebben daarom in deze 

opknapperiode alle producten en diensten gewoon kunnen afnemen op onze standaard 

openingstijden. 

Alle balken van de winkel zijn vervangen, er is iets meer ventilatie en we hebben zonder veel 

extra kosten, met gebruik van de bestaande toonbanken, een nieuwe indeling gemaakt. Dat 

zorgt ervoor dat de winkel nu een stuk ruimtelijker en overzichtelijker oogt. Ons assortiment 

is uitgestald in de stellingkasten achter de toonbank, zodat iedereen ziet welke producten 

voor welke prijs te koop zijn. 

Op 31 augustus was het zover: de feestelijke opening van de opgeknapte winkel. Er was 

muziek, een heuse winkelvlag van Tuinwijck, een prachtig veldboeket, een gedicht op het 

raam en heel veel smakelijke cakes. En niet te vergeten, heel veel tuinders die het resultaat 

kwamen bewonderen. 

Ontzettend veel dank aan iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de winkel er nu weer zo 

mooi uitziet, en die heeft bijgedragen aan de feestelijke opening. Veel dank ook aan alle 

tuinders van het winkelteam die er in 2019 samen voor gezorgd hebben dat de winkel heeft 

kunnen blijven draaien. 

Als laatste willen we de tuinders bedanken die steeds meer met de pin afrekenen en niet 

meer contant. Dat scheelt het winkelteam én de penningmeester enorm veel tijd. 

 

  



Jaarverslag 2019 Jeugd Tuinwijck  

In 2019 vierden we allereerst het 110-jarig bestaan van Tuinwijck! 

De kinderen hebben hiervoor met veel enthousiasme vogelwaterbakken gemozaïekt. Je 

vindt ze her en der verspreid door het park. Vullen met water mag, graag zelfs;)  

Verder hebben we natuurlijk de meest succesvolle activiteiten weer terug laten komen: 

Kinderkamp - Wie is de Mol – Bramenjacht – Filmavonden – Creatief met natuur -  
Zomerfestival Ibiza en Halloween. 

 
Verder hebben we natuurlijk de meest succesvolle activiteiten weer terug laten komen: 

Kinderkamp - Wie is de Mol – Bramenjacht – Filmavonden – Creatief met natuur -  
Zomerfestival Ibiza en Halloween. 

 

Op het veldje is er een baan vijverfolie toegevoegd, om bij mooi weer 
met water vanaf te kunnen roetsjen. Een wens is nog een eigen 
watertoevoer, zodat we deze bij mooi weer makkelijker aan kunnen 
zetten… 

 

 



Commissie Duurzaam 

Hierbij een verslag van onze activiteiten in 2019. 
  
Maandelijkse controle van alle groene paden en contact met tuinders indien er sprake was 
van verbeterpunten. 
We hebben:  
Educatieve stukjes geschreven op de website en in de Gazet; 
Contacten met Fred Haaijen (stadsecoloog), de GGD en andere experts gehad in verband 
met de “rattenoverlast”; 
Opzet en logistiek van het hakselplan gemaakt;  
Overdracht van het hakselen naar de hakselgroep met hakseltraining; 
Lezing georganiseerd van Marc Siepman, waar veel mensen van buiten Tuinwijck naartoe 
zijn gekomen vanwege de aankondiging op vele sites en het actuele thema; 
Inventarisatie gemaakt van elementen van de bestaande wandelroute Tuinwijck en een 
eerste aanzet tot een hernieuwde versie; 
Composteercursus van Roos Broersen geregeld; 
En we hebben de Appel-en-Ei-app in bedrijf gezet. 
  
  
 Werkgroep gastenhuisje. 

In het jaar 2019 heeft de werkgroep zich bezig gehouden, met het zoeken naar financiële 
middelen door middel van activiteiten en fondsenwerving. Zo is er een bingo gehouden en 
zijn we begonnen mey de inhoudelijke onderbouwing van ons verhaal ten behoeve van 
fondsenwerving. In het kader van ons doel zijn wij op zoek gegaan naar maatschappelijke 
organisaties die contact hebben met de doelgroepen, waarvoor ons gastenhuisje bestemd 
is. De Regenboog groep en Stichting Doras hebben inmiddels toegezegd partner te willen 
zijn van ons project. In 2020 hebben wij meer activiteiten ontwikkeld, waaronder het 
afbreken van het oude huisje en het starten van een crowdfundingactie. Bezoek, voor meer 
informatie, onze website. 

 

Elektra 2019 

2019: 205 tuinen van Tuinwijck hebben nu stroom, dat is 90% van alle tuinen. 
          We hebben geen incidenten gehad en hebben alleen het normale onderhoud  
          uitgevoerd. De huidige onderhoudreserves zouden voldoende moeten zijn. 
 
 
 

Groen-leerproject Orion College Noord 

Een stage op Tuinwijck 
 
Het afgelopen jaar heeft Tuinwijck voor de tweede maal in samenwerking met het Orion 
College Noord een stageproject gehuisvest.  
Sinds de start van het schooljaar 2018-2019 liepen 3 a 4 leerlingen van het OCN onder 
begeleiding van de groendocent George Thomas, stage op het complex. Het OCN is een 
school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke 
beperking. Elke dinsdag in de maanden september en oktober liepen de leerling stage. De 
leerlingen en begeleider hebben het als een zeer inspirerende en leerzame stage ervaren. 
De leerlingen werkten aan hun doelen voor het vak groenvoorziening, zoals schoffelen, 
snoeien, planten, harken, grasmaaien enz. Ondanks een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 



streeft de school ernaar zoveel mogelijk van haar leerlingen aan vormen van betaalde of 
gesubsidieerde arbeid te helpen. Het werk in het groen zoals nu op Tuinwijck wordt gedaan, 
is één van de uitstroommogelijkheden voor leerlingen van onze school. 
 
Het bestuur van Tuinwijck was unaniem van mening dat de stage, die als pilot gold, een 
succes genoemd kan worden.  
Vervolgens is de samenwerking gecontinueerd en is er ook in de periode maart tot juli en 
augustus t/m oktober 2019 stagegelopen. Helaas gooide vervolgens corona roet in het eten 
toen er in maart 2020 weer opgestart zou worden, omdat vanaf 16 maart 2020 de school 
haar deuren moest sluiten. 
 
De periodes in het voor- en najaar van 2019 vormden, wat betreft de inzet en het gedrag van 
de deelnemende leerlingen, een continuering van de eerste periode. De leerlingen 
gedroegen zich voorkomend en de begeleiding vanuit school met meester George was goed 
geregeld. Daarnaast zorgde Jannie voor een goede opvang op de tuin en ging de omgang 
met de leerlingen haar goed af. Haar jarenlange ervaring in het onderwijs kwam daarbij goed 
van pas en natuurlijk de pauzes in de keet, die een sterk motiverend effect had op de inzet 
van de jongeren. 
Jannie kreeg vanuit de verfraaiingscommissie taken aangereikt die gedaan konden worden 
en zij keek in overleg met George wat de leerlingen per dag aankonden. Na het werk in het 
algemene groen bleven George en de leerlingen ook de tuinen van individuele tuinders, die 
ziek of langere tijd afwezig waren, waar mogelijk onderhouden, o.a. door het maaien van 
grasperken en het verwijderen van onkruid. 
 
Het Orion College Noord is blij dat zij vanaf dinsdag 18 augustus met een nieuwe ploeg 
weer aan de slag kan. Iedere dinsdag vanaf 9.00 uur tot 13.45 uur tot aan de herfstvakantie 
zullen zij weer present zijn.  
De dag begint zoals gebruikelijk met een korte briefing en een kop koffie in de keet bij de 
ingang. Daar wordt uitgelegd wat er moet gebeuren. 
Tijdens de aankomende nazomer- en herfstperiode zullen de leerlingen: 
Onkruid verwijderden van de paden, schoffelen, planten verwijderen langs de waterkant, 
uitgebloeide bloemen en planten verwijderen, harken, grasmaaien, zaaien, planten. 
Daarnaast leren ze belangrijke werknemersvaardigheden zoals samenwerken, doorzetten 
en een klus afmaken. 
Het leuke is dat de school deze keer komt met een volledige meisjesgroep: Nitia, Farah en 
Serap. 
Farah is de enige oud-gediende. Zij heeft tijdens de coronaperiode en de laatste maand voor 
de zomervakantie, toen de school weer deels open was, regelmatig navraag gedaan 
wanneer ze weer naar Tuinwijck kon komen, want ze miste Jannie, Dweezil en het werk 
ontzettend.  
Oudgediende Yassine is van school en werkt op een atelier voor dagbesteding en Mounir 
volgt komend jaar een entreeopleiding horeca bij het ROC. 
 
We rekenen op een hernieuwde succesvolle samenwerking en zowel de school als Jannie 
namens Tuinwijck staan vol enthousiame in de startblokken. 
 
 
Cees Blij en George Thomas 
Orion College Noord 
 
 


