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VAN HET BESTUUR

De Stichting Kindertuinen Bussum is een 
door de gemeente gesubsidieerde Stich-

ting die op de gemeentegronden ‘het Mouwtje’ 
ieder jaar aan ongeveer 150 kinderen uit de 
Gemeente Gooise Meren, uit groep 5, 6 en 7 
een tuintje van 10 vierkante meter aanbiedt. 
Van april tot oktober krijgen de kinderen in 
groepen onder leiding van vrijwillige tuinleiders 
uitleg en begeleiding bij het zaaien, verzorgen 
en oogsten van allerlei gewassen en bloemen. 
Onze basis is in de eerste plaats het idyllische 
terrein waarop decennialang gewerkt is aan een 
organisatie en structuur van werken zoals die er 
nu is. Die basis wordt ook gevormd door onze 
ervaring en kennis die decennialang is doorge-
geven en steeds is verrijkt met nieuwe inzichten 
en nieuwe ideeën. De kinderen blijven komen 
omdat kinderen en de ouders beseffen dat hier,  
behalve dat er hier iets gebeurt wat er toe doet, 
een stukje geschiedenis en traditie liggen die 
voelbaar aanwezig zijn. 

Wij hebben er het afgelopen jaar weer hard 
aan gewerkt om de schat die de Kinder-

tuinen is,  te verzorgen, te benutten, en door te 
geven. Dat dat wederom lukte kwam door de 
enorme inzet, betrokkenheid en ervaring van 
onze vaste groep van vrijwilligers van wie velen 
al decennialang aan de Kindertuinen verbonden 
zijn. Maar ook door de bereidheid om elkaar 
te helpen bij de tegenslagen in  gezondheid en 
lichamelijk ongemak waarmee een aantal me-
dewerkers het afgelopen jaar kampte. We zijn 
er best trots op dat we het met z’n allen weer 
hebben gered. Het ging de Kindertuinen goed. 

VERFIJNING 
EN VERSTERKING VAN DE ORGANISATIE

Steeds meer van de werkzaamheden die 
destijds gedaan werden door de mensen die 

het cement en de olie waren van het “ bouw-
werk tuintjes” (te weten wijlen Piet Eijpe en 
Theo Fokker), zijn na hun overlijden in 2013 in 
de daarop volgende jaren steeds meer en steeds 
duidelijker verdeeld onder de vrijwilligers. 
Aanvankelijk misten we onze vaste rotsen in de 
branding natuurlijk  heel erg.  De zaden lagen 
niet meer als vanzelfsprekend klaar, de dahlia’s 
werden niet meer als vanzelf veilig opgeborgen 
in de winter, het gereedschap was niet meer na 
de winter zomaar gerepareerd. We hebben een 
stevige omslag in organisatie moeten maken en 
steeds meer van hun werkzaamheden moeten 
verdelen. Onze organisatie werd verscherpt en 
verfijnd. Voor ieder stukje van de werkzaam-
heden hebben we een coördinator benoemd 

die tijdens de jaarvergadering  met ons zijn/
haar werkzaamheden evalueert en zijn /haar 
wijzigingen en voornemens voor het volgende 
jaar kenbaar maakt. Zo hebben we coördina-
toren voor tuinleiders en invaltuinleiders, we 
hebben een coördinator voor de inschrijving, 
voor het zaaischema, zaden en zaaiplan, voor 
het terreinbeheer, voor het technisch beheer, 
voor de heemtuin, voor de privétuinen, voor de 
verzorging en schoonmaak van het huisje, voor 
proviand en ehbo, voor de pompoenendagen 
en de klusdagen. Er is een coördinator voor de 
website en er is een kascommissie. De coördi-
natoren overleggen gedurende het jaar met het 
bestuur bij belangrijke beslissingen, en tijdens 
de Jaarvergadering en de Voorjaarsvergadering 
met het bestuur en met elkaar. Het zelf “rooien” 
van al deze zaken lukt inmiddels heel aardig. 
We hebben een groep van zeer gemotiveerde en 
ervaren medewerkers die bereid zijn om naast 
hun vaste taken die verschillende taken op zich 
te  nemen en die daarnaast bereid is elkaar te 
helpen. Gezamenlijkheid is een streven. Dat 
gaat niet vanzelf, maar daarvoor doet iedereen 
zijn/haar  best. We proberen door onze thee-
momenten en door een zo groot mogelijke 
aanwezigheid op gezamenlijke klusdagen, open 
dagen en pompoendagen onze saamhorigheid 
te behouden. Dat lukte het afgelopen jaar  goed. 
Onze vergaderingen werden goed bezocht, 
evenals de momenten waarop  aandacht werd 
besteed aan jubilea en aan bijzondere verdien-
sten van medewerkers in het afgelopen jaar. Het 
geeft ons allen daardoor een enorme boost en  
genoegen om op de tuintjes te werken, velen 
noemen het een warm bad om er te zijn. . Onze 
tuintjes zijn meer dan een plek waar kinderen 
groenten verbouwen, het is voor de kinderen en 
voor de medewerkers een plek van samenzijn, 
van ontspanning, beweging en voldoening. 

TIJDGEEST

We hebben de tijdgeest mee: Nederland 
moet meer bewegen en gezonder eten: 

wij faciliteren die wens van de overheid en 
slaan twee vliegen in één klap. Moestuinieren 
is weer “in” en groenten zijn “hip”. Duurzaam-
heid is in. We hebben ons geruisloos aangepast 
aan de trend om plastic zo veel mogelijk uit te 
bannen. Voor vervoer van de oogst waren dit 
jaar voor het eerst plastic tasjes min of meer 
verboden. De tuinleiders zorgden zelf voor 
geschikte tasjes voor de kinderen, zo waren er 
zelfgemaakte tasjes, tasjes van Ikea, en kunststof 
tassen die het hele seizoen  meegaan. 

INSCHRIJVING  KINDEREN

Via brieven voor de schoolleiding en brief-
jes voor de kinderen werden de kinderen 

bereikt. De brieven werden persoonlijk door 
ons op de scholen gebracht. Ook informeer-
den wij ouders en kinderen via een bericht in 
de krant en via bericht op onze website. Het 
afgelopen jaar kenmerkte zich door een lich-
te groei ten opzichte van het jaar ervoor . We 
hadden 132 inschrijvingen, dit was 6 meer dan 
vorig jaar. Op de inschrijvingsdag op het terrein 
kwamen 102 kinderen zich inschrijven, daarna 
schreven nog 30 kinderen zich in via de web-
site. De kinderen werden verdeeld over negen 
groepen, met voor elke groep twee tuinleiders. 
Zowel tuinleiders als kinderen en ouders waren 
erg positief over het verloop van het seizoen. 
De sfeer in de groepen werd als enthousiast en 
goed beschreven door de tuinleiders tijdens de 
Jaarvergadering. Vrijwel geen kinderen haakten 
af tijdens het seizoen.  Er waren verschillende 

kinderen die voor het tweede dan wel derde 
jaar een tuintje hadden. Ouders waren over 
het algemeen zeer betrokken, waar nodig werd 
door hen hulp aangeboden. Tijdens vakanties 
waren er ook veel betrokken helpende oma’s en 
opa’s. 

GROND EN GRONDBEWERKING

Er kwamen vanuit de medewerkers klach-
ten over een harde laag in de grond op de 

diepte van ongeveer 40 cm. Als oorzaak hebben 
Herman, Huib, Karel in eerste instantie gedacht 
aan het gebruik van te zware machines op het 
terrein bij het diepspitten, waardoor de grond is 
ingeklonken. Voorjaar 2018 zullen we een lich-
tere diepspitter gebruiken om te onderzoeken 
of de zwaarte van de diepspitter de oorzaak is 
geweest. In het najaar is oppervlakkig gefreesd, 
in het voorjaar 2018 is nogmaals gefreesd.

Het terrein is diepgespit en gefreesd. Tijd om de bedjes uit te zetten en de paadjes te trappen
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Zaaien en oogsten De kinderen zaaiden en plantten snijbiet, winterwortel, ui, sjalot, rucola, pluksla, 
biet, augurk, basilcium, tuinbonen, tuinkers, radijs, courgette, stokbonen. Zij zaaiden de volgende 
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ZAAIEN EN OOGSTEN 

De kinderen zaaiden en plantten snijbiet, 
winterwortel, ui, sjalot, rucola, pluksla, 

biet, augurk, basilcium, tuinbonen, tuinkers, 
radijs, courgette, stokbonen. Zij zaaiden de 
volgende bloemzaden: helianthus, lavatera, 
bonte ganzebloem, zinnia, bergmargriet en 
ageratum. Door een stevige zomerstorm in juni 

hadden de zonnebloemen en de lavatera veel te 
lijden. Half mei en de hele maand juni waren 
erg warm, in juli was het minder warm maar 
wel erg nat zodat niet alleen de groenten en de 
bloemen maar ook het onkruid welig tierde in 
de zomer.   De kinderen kwamen dit jaar pas 
laat terug van zomervakantie, (einde vakantie 
was 3  september)  en waren zichtbaar verrast 
door de enorme groei en bloei in hun tuintjes.
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Tuinkers en radijs , de eerste oogst 

 

Ondanks een matige bonenoogst nam ieder kind een avondmaaltje mee naar huis 

 

Medewerkers  

We namen afscheid van twee zeer gewaardeerde medewerkers. Mieke van Tergouw droeg tijdens de 
voorjaarsvergadering het stokje van het secretariaat over aan Anneke Bos en daarmee stopte  Mieke 
als vrijwilliger op de tuintjes. Tijdens de Pompoenendag werd aandacht besteed aan haar afscheid. Zij 
heeft met grote inzet en zorgvuldigheid het secretariaat gevoerd.  Arjen Verbeet, die zich jarenlang , 
sinds 2006 zeer intensief voor de tuinen heeft ingezet:  “Arjen was er eigenlijk altijd”, zal erg gemist 
worden. Arjen nam tijdens de Voorjaarsvergadering afscheid. Er kwamen twee nieuwe medewerkers 
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MEDEWERKERS 

We namen afscheid van twee zeer ge-
waardeerde medewerkers. Mieke van 

Tergouw droeg tijdens de voorjaarsvergadering 
het stokje van het secretariaat over aan Anneke 
Bos en daarmee stopte  Mieke als vrijwilliger 
op de tuintjes. Tijdens de Pompoenendag werd 
aandacht besteed aan haar afscheid. Zij heeft 
met grote inzet en zorgvuldigheid het secreta-
riaat gevoerd. Ook Arjen Verbeeten, die zich 
jarenlang, sinds 2006 zeer intensief voor de 

tuinen heeft ingezet:  “Arjen was er eigenlijk 
altijd”, zal erg gemist worden. Arjen nam tijdens 
de Voorjaarsvergadering afscheid. Er kwamen 
twee nieuwe medewerkers te weten Maaike 
Rietdijk en Irene Teunissen. Zo bleef ons totaal 
aantal medewerkers van 35 gelijk. Tijdens de 
voorjaarsvergadering vierde  Mia van Eijden 
van Melik haar tienjarig jubileum, tijdens de 
najaarsvergadering werden Jetty en Joan Haan, 
respectievelijk 121/2 en 15 jaar bij de tuintjes, 
in het zonnetje gezet. 
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Theetijd voor de tuinleiders voordat de kinderen komen 

Iedere organisatie valt of staat met haar mensen. Wij prijzen ons gelukkig steeds getalenteerde en 
gemotiveerde mensen aan te trekken, en deze vaak ook lang te behouden. Dat is nooit een 
vanzelfsprekendheid, daaraan moeten we blijven werken. De Kindertuinen toonden in het afgelopen 
jaar veel veerkracht en  veel onderlinge hulpvaardigheid: ondanks veel lichamelijke ongemakken  en 
hier en daar tijdelijke uitval van verschillende tuinleiders speelden we het klaar om alle tuintjes met 
tuinleiders bezet te houden. De gemiddelde leeftijd van de tuinleiders die inmiddels vrij hoog ligt, had 
met die uitval zeker mee te maken. Dat mensen lang als medewerker verbonden blijven, heeft vooral 
voordelen, maar heeft dus ook een keerzijde.  Aanwas en verjonging van de medewerkers is gewenst 
en een streven. Onze ervaring is dat het aantrekken van nieuwe medewerkers vooral slaagt via de 
bestaande medewerkers of via de ingeschreven kinderen. Een enkele keer biedt iemand zich aan van 
buitenaf. Wij staan open voor een ieder die een positieve bijdrage kan en wil geven.  

 

Materiaalbeheer: Er waren het afgelopen jaar weinig bijzonderheden, er was alleen standaard 
onderhoud.  

Pompoenendag 
Ondanks de regen was onze pompoenendag een succes. We hebben in de voorbereiding een beetje 
geleden onder de jarenlange groei van ons pompoenensucces. Omdat we steeds meer pompoenen 
verkochten gingen we er ook  steeds meer kweken. Dat vergde zoveel onderhoud, (zaaien, 
voorkweken, planten, onkruid wieden dat alle pompoenen overwoekerde)  dat we het werk met z’n 
allen tijdens de afgelopen zomer niet meer aankonden en de pompoenen verdwenen onder het onkruid. 
We hebben op de Jaarvergadering besloten de pompoenplannen wat te temperen, onze eerste aandacht 
moet uitgaan naar de kinderen, het pompoenenveld gaat kleiner worden zodat met een vast ploegje 
mensen het onderhoud te hanteren is.  

Theetijd voor de tuinleiders voordat de kinderen komen

Iedere organisatie valt of staat met haar men-
sen. Wij prijzen ons gelukkig steeds getalen-

teerde en gemotiveerde mensen aan te trekken, 
en deze vaak ook lang te behouden. Dat is nooit 
een vanzelfsprekendheid, daaraan moeten we 
blijven werken. De Kindertuinen toonden in het 
afgelopen jaar veel veerkracht en  veel onderlin-
ge hulpvaardigheid: ondanks veel lichamelijke 
ongemakken  en hier en daar tijdelijke uitval 
van verschillende tuinleiders speelden we het 
klaar om alle tuintjes met tuinleiders bezet te 
houden. De gemiddelde leeftijd van de tuinlei-
ders die inmiddels vrij hoog ligt, had met die 
uitval zeker mee te maken. Dat mensen lang 
als medewerker verbonden blijven, heeft vooral 
voordelen, maar heeft dus ook een keerzijde.  
Aanwas en verjonging van de medewerkers is 
gewenst en een streven. Onze ervaring is dat 
het aantrekken van nieuwe medewerkers vooral 
slaagt via de bestaande medewerkers of via de 
ingeschreven kinderen. Een enkele keer biedt 
iemand zich aan van buitenaf. Wij staan open 
voor een ieder die een positieve bijdrage kan en 
wil geven. 

MATERIAALBEHEER

Er waren het afgelopen jaar weinig bijzonder-
heden, er was alleen standaard onderhoud. 

POMPOENENDAG

Ondanks de regen was onze pompoenen-
dag een succes. We hebben in de voorbe-

reiding een beetje geleden onder de jarenlange 
groei van ons pompoenensucces. Omdat we 
steeds meer pompoenen verkochten gingen we 
er ook  steeds meer kweken. Dat vergde zo-
veel onderhoud, (zaaien, voorkweken, planten, 
onkruid wieden dat alle pompoenen overwoe-
kerde)  dat we het werk met z’n allen tijdens 
de afgelopen zomer niet meer aankonden en 
de pompoenen verdwenen onder het onkruid. 
We hebben op de Jaarvergadering besloten de 
pompoenplannen wat te temperen, onze eer-
ste aandacht moet uitgaan naar de kinderen, 
het pompoenenveld gaat kleiner worden zodat 
met een vast ploegje mensen het onderhoud te 
hanteren is. 

HEEMTUIN

Joke Waterman is sinds anderhalf jaar bezig 
met de heemtuin. Karel heeft haar geholpen 

bij de start met rooien, daarna is er gewied en 
verplaatst. Daarna zijn planten aangeschaft, 

Greet, Hannah en Joke hebben selectie van 
planten gemaakt. Voorjaar 2017 hebben Her-
man en Jan op de paden graszoden gelegd. Er 
blijft een gevecht gaande met heermoes en ze-
venblad die steeds weer oprukken. De heemtuin 
wordt steeds fraaier, er staan in de buxuscirkel 
kruiden met naambordjes, er staan druiven. De 
Ricinus (wonderboom) van Mia is erg mooi, en 
de Nicotiana (tabaksplanten) van Greet. 

VISIE VOOR HET KOMEND JAAR:

We verheugen ons op de viering van het 
vijftig jarig jubileum van onze mede-

werker (nu voorzitter)  Paul Koster, die als 18 
jarige door zijn buurman Piet Eijpe gestrikt werd 
voor de tuintjes en die een blijvertje bleek. We 
hebben veel vertrouwen in onze organisatie 
en in onze mensen en we gaan verder op de 
ingeslagen weg van verfijning van de organisatie 
met een duidelijke taakverdeling. We verwach-
ten ook in het komende jaar, met haar  “groene” 
tijdgeest onze aantrekkingskracht op kinderen 
en ouders te behouden. We gaan ons best doen 
niet alleen voor behoud van onze blijvertjes 
maar ook voor aantrekken  van verjonging en 
daarmee voor nieuwe blijvertjes.  Wij gaan met 
vertrouwen en gemeenschapszin al deze uitda-
gingen tegemoet. 

December 2017 
Het Bestuur Stichting Kindertuinen Bussum
Paul Koster Voorzitter 
Huib Steenbergen Penningmeester 
Anneke Bos Secretaris
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gemeenschapszin al deze uitdagingen tegemoet.  

 

December 2017  

Het Bestuur Stichting Kindertuinen Bussum 

Paul Koster Voorzitter 
Huib Steenbergen Penningmeester 
Anneke Bos Secretaris 
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