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Bouwontwerp

Werkgroep gastenhuisje Tuinwijck
J. Eelman



Ontwerp gastenhuisje:  

Klik hier voor 3D animatie van het ontwerp

https://vimeo.com/578872100


Een tuinhuisje met aandacht voor

● Duurzaamheid 

● Hergebruik waar mogelijk

● Extra ruimte voor mensen in een rolstoel

● Aanpassingen van badkamer, slaapkamer en keuken



Tuinontwerp

Werkgroep gastenhuisje Tuinwijck

R. Wijntjes Santa Maria



Inrichtingsvoorstel Tangramtuin

Schaal 1:100



Huidige situatie





Een tuin met ruimte

● Voor mensen met een fysieke beperking

● Speelplek voor kinderen 

● Ouderen 

● Voor vruchtbomen, insecten en vogels

moestuinbak op hoogte                 kleine boomhut

https://www.google.com/search?sa=G&hl=nl&tbs=simg:CAQSkAIJjGq1Ikj1-WgahAILELCMpwgaOgo4CAQSFOEL8SOlNoER6inLA88KnAqRNb4bGhp1cChzPmwXixdSPisWk9KBFymzkAGLtbtbAiAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTpzd8KDAsQne3BCRqkAQobCgh2ZXJ0aWNhbNqliPYDCwoJL2EvNGhoM3AwCiUKEW91dGRvb3IgZnVybml0dXJl2qWI9gMMCgovbS8wY3AyZDRrCh0KCmhvcml6b250YWzapYj2AwsKCS9hLzJtcXZ6YwofCgxmaW5lcyBoZXJiZXPapYj2AwsKCS9tLzAxYnA0ZwoeCgtmb3Igb3V0ZG9vctqliPYDCwoJL2EvN3dfcG5fDA&sxsrf=ALeKk02TIzRD-4QeAwIx0Nh9kMUJBINYsw:1627313905712&q=verhoogde+moestuinbak&tbm=isch&ved=2ahUKEwijlKbaiIHyAhVRzaQKHYxiBdUQwg4oAHoECAEQMA


Terugblik
Uit de enquête van november 2019

142 respondenten digitaal + 5 schriftelijk
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Beknopt financieel overzicht                            

Het onderhoud van het huisje wordt bekostigd uit de huuropbrengst. De huur wordt naar draagkracht en is 

dus variabel. Met een volledige bezetting, van 20 weken, zal de huuropbrengst tussen de € 1.500,= en 

de € 2.000,= liggen.

Financiën gastenhuisje Tuinwijck 2020
Inkomsten Uitgaven

Crowdfunding/donaties € 20.568,00 Aanschaf tuin 61 € 2.453,00 

Totaal € 20.568,00 € 2.453,00 

Voorlopige financiën gastenhuisje Tuinwijck 2021
Inkomsten Uitgaven

Stand 01.01.2021 € 18.115,00 Jaarnota

Donaties € 125,00 

Opbrengst plantenactie tuinder € 63,00 

Opbrengst tegelactie € 10,00 

Verkopen Marktplaats € 1.637,10 

Verkoop perenboompjes 

winkeltje

Totaal € 19.950,10 € 0,00 

https://www.facebook.com/gastenhuisjetuinwijckamsterdam/photos/191521769360785/


Wat doen wij nu om meer geld bijeen te brengen voor 

het realiseren van het project gastenhuisje?

● Wij werken samen met de fondsenwerver van de Regenbooggroep.

● Wij zoeken opnieuw contact met de bouwbedrijven die tegen 

inkoopprijs wilden leveren.

● Verkoop op marktplaats heeft dit jaar al € 1.637,= opgeleverd. 

(o.a. sloopmaterialen van huisje 61)

● Leden houden kleine acties zoals de tegelactie en plantenverkoop.

Nieuwe ideeën

● Leden en aspiranten kunnen voor voorinschrijven voor verblijf in het gastenhuisje in het 

voor- en naseizoen. Voor leden geldt dit voor vrienden en familie. Wij stellen een 

minimum donatie van € 200,=.

● Heeft u nog ideeën laat het ons weten.



Vrijwilligers

● Werkgroep

Cora Brilman, Ineke Verweij, Sonja Brilman

● Bouwgroep

Arjen Zaal, Jurriaan Eelman, Floyd Fransman,

Joel Warolka, Marten-Jan Folkersma, Thom Klaasse

● Tuingroep

Jeroen Goedkoop, Bernadette Gerats

https://www.google.com/search?sa=G&hl=nl&tbs=simg:CAQS-AEJdp58yWTsmQga7AELELCMpwgaOgo4CAQSFK8KsBqIFskpyzDDBP4HuxrnDs0_1GhpV7DWFkKE2YC0f55c6l4JFNu-rZEyg2UN1qSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgR3O4yLDAsQne3BCRqMAQobCghhcnRpc3RpY9qliPYDCwoJL2ovY3Z3cG4wChkKB2RyYXdpbmfapYj2AwoKCC9tLzAyY3NmChQKA2FydNqliPYDCQoHL20vMGpqdwobCghjbGlwIGFydNqliPYDCwoJL20vMDNnMDl0Ch8KDGlsbHVzdHJhdGlvbtqliPYDCwoJL20vMDFrcjhmDA&sxsrf=ALeKk01iSeLxGzzDB6zc21jZjLgqTmtbUQ:1627318549628&q=vrijwillige+inzet&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTmtiAmoHyAhWVg_0HHUacCeQQwg4oAHoECAEQMA


Partners -5

● Cordaan: jonge moeders

● Regenbooggroep: alleenstaande vaders

,

● Doras: ouderen

https://www.google.com/search?sa=G&hl=nl&tbs=simg:CAQS-gEJaVQ_1YbsCDS8a7gELELCMpwgaOwo5CAQSFN4tgyr-B4oqsBqSI-sxxjSWFtoHGhvctcoajUtaqsT42Hh7N3Ce8xOZ_1Gd-O7IDaUQgBTAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE9tUCOAwLEJ3twQkajQEKGgoHc2hhcmluZ9qliPYDCwoJL20vMDZoMTJrChcKBHBsYXnapYj2AwsKCS9tLzA2d3RncQoYCgVldmVudNqliPYDCwoJL20vMDgxcGtqChsKCGxlYXJuaW5n2qWI9gMLCgkvbS8wMTkxZjgKHwoNamlnc2F3IHB1enpsZdqliPYDCgoIL20vMF9kNm4M&sxsrf=ALeKk02Y06pT7E5H7eHAJ2Ib7wcWYASsnw:1627467296074&q=samenwerken+jpg&tbm=isch&ved=2ahUKEwjUi8OQxIXyAhWW7KQKHa-tCVkQwg4oAHoECAEQMA


Planning  2021 en 2022 

Augustus 2021 t/m december 2021

● Augustus                            zand storten en voorbereiden riolering

● September fundering

● Oktober t/m december        bouwen buitenkant en dak

Januari 2022 t/m april 2022

● Januari t/m maart                afbouwen binnenkant van het huisje

● Maart en april                      inrichten tuin

https://www.google.com/search?sa=G&hl=nl&tbs=simg:CAQSgQIJ--Gx3EqJMQYa9QELELCMpwgaOwo5CAQSFOYPiiraB_14Hwg6TIuUzyzrENvQNGhs2182xIc1iuLQOlodmCQHMzVhafp1rEvGPGWwgBTAEDAsQjq7-CBoKCggIARIERj1HqgwLEJ3twQkalAEKFwoEaGFyZNqliPYDCwoJL2EvYjV5NWcyCiAKDXRoZXJtb3BsYXN0aWPapYj2AwsKCS9tLzAxOHkxegobCghoYXJkIGhhdNqliPYDCwoJL20vMDFuNV84Ch8KC2VuZ2luZWVyaW5n2qWI9gMMCgovbS8wMmt5MzQ2ChkKB21hY2hpbmXapYj2AwoKCC9tLzBka3c1DA&sxsrf=ALeKk02iddqSlFaweXW9vzHpIRkCiiprmA:1627479281029&q=aannemer&tbm=isch&ved=2ahUKEwjH5LLj8IXyAhVLPewKHVdODf0Qwg4oAHoECAEQMQ


Stemvoorstellen ALV

In de algemene leden vergadering van 28 augustus 2021

leggen wij de volgende stemvoorstellen aan u voor:
De toelichting op de voorstellen worden met de ALV stukken meegestuurd.

1. Voor het afbouwen van het gastenhuisje is nog € 10.000,= nodig.

Wij vragen dit bedrag aan de vereniging te leen of ter donatie.

2. Het gastenhuisje is een algemene voorziening: Hoe gaan wij de 

jaarnota betalen? 

3. Wij stellen voor het stuk algemeen groen bij de tuin te trekken. 



Tuinwijck gastenhuisje

Heeft u vragen?  

Mail ze naar dan voor 21 augustus 2021 naar:

tuinwijcklogeerhuisje@gmail.com

mailto:tuinwijcklogeerhuisje@gmail.com

