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EEN GEZONDE ORGANISATIE

Met een aantal inschrijvingen van 140 kin-
deren, ( terwijl we nog een aantal kinde-

ren moesten teleurstellen)  met een gemotiveerd 
team van 38 vrijwillig werkende medewerkers, 
waarvan 3 bestuursleden, 22 tuinleiders, 9 
terreinverzorgers (terrein, heemtuin, coördinatie 
klusdagen, schoonmaak), 1 websiteonderhou-
der,  1 coördinator van de inschrijvingen, 1  
inkoper en planner planten , zaden en bollen, 4  
medewerkers die hand- en spandiensten verle-
nen … kunnen we ons 99 jaar na onze oprich-
ting beslist een gezonde organisatie noemen. 
(Voor de rekenaars: er zijn ook dubbelfuncties). 
Niet alleen de Stichting is een blijvertje, haar 
medewerkers zijn dat ook: in het afgelopen 
tuinseizoen vierden we het 50 jarig Jubileum 
van Paul Koster , het 20 jarig jubileum van Lea 
de Graaf, het 15 jarig jubileum van Huib Steen-
bergen en Karel Sterk, en het 10 jarig jubileum 
van Greet Hollander. Paul Koster werd voor zijn 

werk voor de tuintjes onderscheiden door de 
Gemeente Gooise Meren met de Kleine Johan-
nes (zie foto voorblad) ,  Lea de Graaf ontving 
een Koninklijke onderscheiding voor al haar 
vrijwilligerswerk. Dit alles betekent alles be-
halve dat wij kunnen rusten op onze lauweren, 
want met alle blijvertjes is onze gemiddelde 
leeftijd aan het stijgen, wat zich zo nu en dan 
uit in ongemakken, val en uitval, wij moeten 
dus voor de continuïteit ons best doen niet 
alleen nieuwe maar vooral  relatief jonge me-
dewerkers aan te trekken. Dat is het afgelopen 
jaar goed gelukt (twee nieuwe oudere, en twee 
nieuwe jongere tuinleiders). Bij een gezonde 
organisatie hoort vanzelfsprekend een gezon-
de financiële situatie. We prijzen ons gelukkig 
dat ook dat gelukt is. We ontvangen ieder jaar 
rente uit het legaat van Anneke Haverkort en we 
danken de de Gemeente Gooise Meren van wie 
wij weer subsidie mochten ontvangen voor ons 
werk. Het inschrijfgeld bleef hetzelfde te weten 
€30,-- per kind. 

VAN GURE KOU NAAR HITTEGOLVEN EN 
GROTE DROOGTE

We begonnen het seizoen met  een gure 
oostenwind. Tijdens de inschrijving op 

17 maart zaten we in de werkschuur met truien 
en jassen aan. Ondanks de ijzige kou stonden 
de zeer gemotiveerde ouders en kinderen buiten 
in de rij om zich in te schrijven. Vanaf de twee-
de week van april werd het zonnig en aange-
naam, en dat bleef zo de gehele zomer, totdat 
het bijna eentonig werd, alleen eind mei kregen 

we nog een fikse onweersbui, daarna sloegen 
de hitte en droogte toe, we hadden in juli twee 
hittegolven, op 7 augustus waren er tropische 
temperaturen van 37 graden, we hadden 60 
dagen aaneengesloten zon, begin augustus zijn 
veel bloemen verdroogd. Door veel tuinmede-
werkers werd gesproeid, er was een neerslag-
tekort in heel Nederland, en er kwam in som-
mige gebieden een sproeiverbod. Het was een 
wonder dat we in september toch een prachtige 
tuin hadden met veel bloemen en een tamelijk 
goede oogst. 

inschrijving met jassen aan  
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      5 juni 2018, heerlijk weer, 22 graden, 
juni telt 21 warme dagen.
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TIJDGEEST EN GRONDBELEID

De tijdgeest  is “groen en gezond”, groenten 
zijn “hip”, local food is in de mode. Na de 

vele voedselschandalen is moestuinieren  in de 
mode,  onder volwassenen en onder kinderen. 
Vervuiling en verspilling zijn uit, duurzaamheid 
in. Duurzaamheid ook op de tuinbedjes: We 
gaan het beleid van Lea volgen, we stappen af 
van de kale zwarte tuintjes in de winter,  het af-
val blijft zo veel mogelijk bij de tuintjes zelf . Af-
val gaat gedurende het seizoen in “een hoekje” 
(dat was soms wel even zoeken, niet iedereen 
had zo maar een hoekje gereed ),  waar het ter 
plaatse inklinkt en aan het einde van het sei-
zoen op de tuinbedjes verspreid wordt en waar 
het zo veel mogelijk verteert en wellicht com-
posteert als voeding voor het volgend seizoen. 
Het afvoeren van alle afval naar de compost-
hoop wat we de afgelopen jaren deden, en het 
volgend jaar terugrijden als voeding naar de 
tuintjes, bracht het laatste jaar meer schade van 
machinebanden, onkruid , glas en stenen voort 
dan daadwerkelijke voeding. Zie onderstaand 
hoe een tuintje er nu in december  uitziet: geen 
kaalslag meer.  

Het  beleid van diepspitten (tegen de harde 
ondergrond) werd losgelaten, door het 

hoge grondwater klonk de grond weer steeds 
in waardoor de ondergrond toch steeds weer 
hard werd. We zaaiden en oogstten het afgelo-
pen jaar: radijs rucola, pluksla, zomerwortel , 
plantuitjes, winterwortel, bonenkruid courgette, 
augurk,  kervel snijbonen, sperziebonen, rode 
biet en mais.  Bloemen: zonnebloemen cosmea  
zinnia, lavatera, godetia. 
 Onze nieuwe medewerkster  Marsha van den 
Bosch heeft een opleiding permacultuur ge-
volgd.  Permacultuur staat voor een permanente 
agricultuur, zowel mens als natuur moeten op 
lange termijn overleven, er is zowel zorg voor 
de mens als voor de aarde. De opbrengst van 
de aarde wordt verdeeld tussen mens en natuur: 
door mulchen wordt je output weer input. In 
2019 zal Marsha een voorstel doen voor een 
experiment met een permacultuur- leertuin. Die 
tuin zal er anders uitzien dan op dit moment,  
niet ieder kind zal een stukje eigen tuin hebben 
tuin. We hopen het plan in 2020 uit te voeren. 
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 Het  beleid van diepspitten (tegen de harde ondergrond) werd losgelaten, door het hoge grondwater 
klonk de grond weer steeds in waardoor de ondergrond toch steeds weer hard werd. We zaaiden en 
oogstten het afgelopen jaar: radijs rucola, pluksla, zomerwortel , plantuitjes, winterwortel, 
bonenkruid courgette, augurk,  kervel snijbonen, sperziebonen, rode biet en mais.  Bloemen: 
zonnebloemen cosmea  zinnia, lavatera, godetia. 
 Onze nieuwe medewerkster  Marsha van den Bosch heeft een opleiding permacultuur gevolgd.  
Permacultuur staat voor een permanente agricultuur, zowel mens als natuur moeten op lange 
termijn overleven, er is zowel zorg voor de mens als voor de aarde. De opbrengst van de aarde wordt 
verdeeld tussen mens en natuur: door mulchen wordt je output weer input. In 2019 zal Marsha een 
voorstel doen voor een experiment met een permacultuur- leertuin. Die tuin zal er anders uitzien 
dan op dit moment,  niet ieder kind zal een stukje eigen tuin hebben tuin. We hopen het plan in 2020 
uit te voeren.  

december 2018 

BEZOEK LEERKRACHTEN SCHOLEN

We stuurden een uitnodiging naar de 
leerkrachten van de kinderen die bij ons 

een tuintje hebben om te komen kijken naar de 
werkzaamheden van hun leerlingen. Een aantal 
van hen kwam en was erg enthousiast. Helaas 

was er te weinig respons om de open middag 
voor leerkrachten te herhalen. De reden van 
de lage opkomst was dat leerkrachten een zeer 
druk programma hebben. De Vondelschool liet 
ons weten dat zij hun leerkrachten niet extra 
wilden belasten. 
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Preventief beleid in verband met veiligheid en verantwoordelijkheid  
We zijn technisch steeds gemakkelijker in staat om  foto’s te maken en te verspreiden. Omdat wij 
met kinderen werken brengt dat helaas risico’s met zich mee waar we wat betreft fotobeleid op 
moeten anticiperen. Zo hebben we  er voor  gekozen dat de film en de foto’s die de Historische Kring 
maakt  voor ons jubielum de kinderen niet herkenbaar in beeld mogen brengen. We gebruiken voor 
onze website alleen foto’s waarop de gezichten van de kinderen niet duidelijk in beeld zijn. Als de 
kinderen wel in beeld zijn dan wordt toestemming gevraagd voor publicatie aan de ouders. Niet 
alleen het fotograferen van de kinderen,  maar ook het kiezen van medewerkers die de kinderen 
begeleiden  brengt risico’s met zich mee. Daarop gaan we preventief beleid voeren.  We gaan een 
stappenplan maken aan de hand van de aanwijzingen op de site www.inveiligehanden.nl  om die 
risico’s zo goed mogelijk af te dekken. We beginnen vanaf volgend tuinseizoen met het schrijven van 
een gedragscode voor alle medewerkers en nieuwe medewerkers. De gedragsregels zullen worden 
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GEMEENSCHAPSZIN EN FEESTJES

Het was een jaar van grote gemeenschap-
pelijkheid en feestjes . Karel en Ellie Sterk 

boden de aftrap door ons allen uit te nodigen bij 
het afscheid van hun huis aan de Amersfoortse 
Straatweg (stralend weer in april!), we hadden 
een door Elisabeth georganiseerde Italiaanse 
midzomerlunch met local food in juni, en we 
hadden een prachtig versierd flower power- en 
pompoenen feest in tent en  grote schuur ter 
gelegenheid van het 50 jarig  jubileum van Paul 
Koster (zie foto) .  Voor de pompoenendag en 
het jubileum van Paul was er een ongelofelijke 

inzet van iedereen, sommigen waren dagenlang 
in touw om de dag voor te bereiden. De gang 
naar de tuintjes werd in die dagen zo vanzelf-
sprekend dat zelfs op de opruimzondag 10 man 
spontaan kwamen helpen. Ieder hielp met zijn/
haar eigen talent. 

De pompoenendag was een groot succes, 
soepen, taarten, koffie en kruiden, maar 

vooral de bloemen werden goed verkocht. De 
pompoenen vonden dit jaar iets minder aftrek,  
we hielden er zelfs over. De reden is niet dui-
delijk, voor de zekerheid zullen we ze volgend 
jaar lager prijzen. 

Alle medewerkers bijeen voor 50 jaar Paul Koster op de tuintjes: flower power time
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Het was een jaar van grote gemeenschappelijkheid en feestjes . Karel en Ellie Sterk boden de aftrap 
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Cees en Vera Bouman met bloemen en pompoenen

OP NAAR 100 JAAR KINDERTUINEN BUSSUM!

Met het planten van bloembollen in de cijfervorm 100 hopen 
we in het voorjaar aan Bussum te laten zien dat we er klaar 

voor zijn en dat we kleurig en fleurig ons lustrum tegemoet gaan.  
De voorbereidingen zijn in volle gang , we gaan onze sterke 
kanten benadrukken en uitvergroten en aan de kinderen en aan 
alle belangstellenden van Gooise Meren laten zien. De  beleving 
van de kinderen staat steeds voorop: het plezier van in de aarde 
wroeten, de voldoening van voor iets te zorgen en het beleven van 
het wonder van de oogst, de kinderen zijn bij ons bezig met iets wat 
er wezenlijk toe doet. We zijn kortom een levend en levendig stukje 
Bussum dat zijn bestaansrecht nog steeds dik verdient. 

December 2018
Het Bestuur Stichting Kindertuinen Bussum
Paul Koster Voorzitter
Anneke Bos Secretaris
Huib Steenbergen Penningmeester
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