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VAN HET BESTUUR

We beleefden een tuinjaar met een gouden 
randje! We vierden ons Eeuwfeest. 

Zoals u zult lezen was er veel te beleven en 
veel te zien, vandaar een jaarverslag met 
veel foto’s. Terwijl er gezaaid, geschoffeld 
en geoogst werd als altijd, stond het gehele 
jaar  luisterrijk in het teken van ons honderd 
jarig bestaan. Een enorme mijlpaal waarbij 
we even goed hebben stilgestaan en die ook 
de buitenwereld niet is ontgaan.  Foto’s op 
groot spandoek aan de Huizerweg, krokussen 
geplant  in de vorm van het getal honderd, 
feestelijke naambordjes, tasjes, een vrolijk 
versierde schuur, ijsjes van Dolomiti, een 
knutseltafel voor de kinderen. Een feeërieke 
lunch voor oud medewerkers, een lang 
artikel in het Bussums Historisch Tijdschrift, 
een prachtige reportage in Tam Tam, veel 
aandacht van de plaatselijke pers, bezoek van 
de Burgemeester en de Wethouder aan onze 
tuintjes  en als kroon op ons werk de ontvangst 
van de zogenaamde “Koninklijke Erepenning”  
als symbool van het respect en de waardering 
voor onze “bijzondere verdiensten”. Die  
verdiensten werden  in de loop van de jaren 

verschillend gezien: van verheffing van het volk 
en voedselvoorziening via vrijetijdsbesteding 
naar educatie en natuurbeleving. De verdienste 
die wij nu brengen is dat we de kinderen in 
de “supermarkttijd” bekend maken met waar 
hun voedsel vandaan komt en  dat we de 
gelegenheid bieden om buiten in de natuur 
te zijn en te bewegen. Dat we door hen zelf 
voedsel te laten verbouwen  hen respect 
bijbrengen voor wat ze eten . En uiteindelijk dat 
we hen bewust maken van het gegeven dat we  
zorgvuldig moeten omgaan met wat de aarde 
ons biedt. We streven er daarom ook steeds 
meer naar om op de tuintjes op een duurzame 
manier te produceren. We prijzen ons gelukkig 
met een aantal jonge nieuwe medewerkers 
die ons niet alleen wat betreft duurzaamheid, 
maar ook wat betreft communicatie bij de tijd 
houden: er werden appgroepen aangemaakt, 
we gingen  op facebook en op instagram  en we 
kregen  voor onze foto’s een dropboxbestand.  
Voor het eerst zullen de ouders bij ons ook 
digitaal via mobiel pinapparaat hun lesgeld 
kunnen betalen. We zijn klaar om de komende 
honderd jaar in te stappen en om onze handen 
en die van de kinderen weer als vanouds flink 
te laten wapperen! 
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MEDEWERKERS

Behalve de aarde, de zon en de regen 
en natuurlijk de kinderen, zijn onze 

medewerkers , allen vrijwilligers,  door de jaren 
heen steeds het belangrijkste wat we hadden 
en  hebben. De eer die wij symbolisch hebben 
gekregen betreft alle medewerkers, ook en vooral 
hen die ons voor zijn gegaan in de afgelopen 
honderd jaar. Zij hebben de kennis, de ervaring, 
de traditie die op ons terrein liggen steeds 
doorgegeven en daarmee de motivatie sterk 
gehouden. Onze medewerkers blijven doorgaans 
lang, sommigen stoppen pas als ze daartoe door 
ziekte gedwongen worden. Dat overkwam het 
afgelopen twee van onze zeer gewaardeerde 
medewerkers: Op 24 maart 2019 overleed 
na een ziekte van enkele maanden Mia van 
Eijden van Melick op 81 jarige leeftijd.  Zij was 
sinds 2006 als tuinleider aan de Kindertuinen 
verbonden. Zij had een grote kennis van zaken 
en ze was een betrokken en fijn mens. Op 
donderdag 30 mei 2019 overleed, eveneens op 
81 jarige leeftijd Ien de Bruijn , tuinleider sinds 
2005. Ien was tot vrijwel het laatst een actieve, 
energieke en erg gewaardeerde tuinleider. Wij 
zijn Ien en Mia veel dank verschuldigd voor 
hun jarenlange inzet voor de Kindertuinen. Wij 
missen hen beiden zeer.

Petra Olgers, Kees Henselmans en Corrie 
Heijdeman konden hun tuintaken niet 

langer combineren met andere werkzaamheden 
waardoor zij afscheid namen van de tuintjes. 
Wij danken hen voor hun inzet voor de 
Kindertuinen. Anne Koersvelt hielp ons 
gedurende twee maanden als tuinleider.  
Anneke Bos nam tijdens de Najaarsvergadering 
afscheid van het Bestuur, zij blijft aan 
als medewerker. Zij kreeg tijdens de 
Najaarsvergadering veel dank voor haar inzet, 
die zij zowel binnen de tuintjes toonde als 
naar de buitenwereld.  Elisabeth Martens volgt 
haar op als Secretaris. Elisabeth is sinds 25 
jaar verbonden aan de tuintjes en vierde het 
afgelopen jaar dit jubileum. Verder vierden wij 
het jubileum van Kee Simons en van Hannah 
Wadman, beiden 10 jaar tuinmedewerker. Zij 
hebben beiden hun sporen bij de tuintjes dik 
verdiend, zij zijn beiden naast dat zij tuinleider 
zijn eigenlijk altijd overal bij.  

Zes van onze medewerkers zijn nu 10 jaar 
op de tuintjes, 3 zijn er 15 jaar, 3  zijn er 

20 jaar 1 is er 25 jaar en 1 meer dan 50 jaar. 
Meer dan de helft van de medewerkers is dus al 
meer dan 10 jaar bij ons! 
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wij het jubileum van Kee Simons en van Hannah Wadman, beiden 10 jaar tuinmedewerker. Zij 
hebben beiden hun sporen bij de tuintjes dik verdiend, zij zijn beiden naast dat zij tuinleider zijn 
eigenlijk altijd overal bij.   

 

Kee Simons, tien jaar tuinleider met scherpe blik  

 

Hannah Wadman, (midden) , tien jaar vakkundig tuinleider en doet altijd aan alles mee. (hetzelfde 
geldt voor Elles Galesloot, links, en Elly Sterk, vooraan.)   

Kee Simons, tien jaar tuinleider met scherpe blik
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Ellie Sterk onze hoofdtuinleider, kreeg het 
ook dit  jaar weer voor elkaar om een 

enthousiast team van tuinleiders samen te 
stellen. Aan  het begin van het seizoen hadden 
we voldoende tuinleiders, te weten 22 ,  om 11 
groepen van veertien kinderen aan te sturen.  
Halverwege het seizoen werd het aantal toch 
nijpend door uitval om diverse redenen. Drie 
van onze 11 groepen werden bezet door twee 
tuinleiders met één assistent, wat de opvang bij 
uitval wel gemakkelijker maakte. Vera Bouman 
versterkte het afgelopen jaar het tuinleidersteam,  
Hadewych Nieuwe Weme sprong het 
afgelopen jaar al bij als nieuwe tuinleider, Olga 
Soldatova zal dat het komende jaar doen. Lida 
Stroomer, Nicole Back en Charlotte Vermeulen 
assisteerden enkele groepen. Totaal hebben wij 
de laatste jaren ongeveer veertig medewerkers. 
Het is een aantal waarmee we ons uiteraard 
gelukkig prijzen. Ondanks het grote aantal 
medewerkers groeit  vooral halverwege het 
seizoen de hoeveelheid werk en onkruid de 
medewerkers soms boven het hoofd. Kinderen 
zijn tegenwoordig langdurig met vakantie in 
de zomer en zorgen lang niet altijd zelf voor 
vervanging.  Daarvoor moeten we een oplossing 
zien te vinden.  

GEDRAGSCODE VOOR ALLE MEDEWERKERS

Stichting Kindertuinen Bussum vindt het 
belangrijk dat kinderen die aan ons 

worden toevertrouwd bij ons in veilige 
handen zijn. Omdat wij  ons bewust zijn 
van de kwetsbaarheid van kinderen in de 
verhouding begeleider/ kind voeren wij vanaf 
nu  bij aanname van nieuwe medewerkers 
een preventief beleid ter voorkoming van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een 
van de maatregelen is het doorspreken in het 
intake gesprek van een morele gedragscode. 
Na het gesprek  wordt de medewerker 
gevraagd de gedragscode te ondertekenen. De 
gedragscode is opgesteld aan de hand van een 
modelgedragscode die de NOV (Nederlandse 
Organisatie Vrijwilligerswerk) in samenspraak 
met de overheid heeft opgesteld voor vrijwillige 
medewerkers. Tijdens de voorjaarsvergadering is 
de gedragscode door alle huidige medewerkers 
ondertekend. 

Hannah Wadman, (midden) , tien jaar vakkundig 
tuinleider en doet altijd aan alles mee. (hetzelfde geldt 

voor Elles Galesloot, links, en Elly Sterk, vooraan.)  

Onze jongste medewerkers, dat kun je wel zien, 
Rechts staat Babs, en links Florentien 
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 DE INSCHRIJVING 

In februari verscheen een mooi bord aan de 
weg naar de Kindertuintjes: Inschrijving 9 

maart, je kan er niet om heen. 

Lea de Graaf verzorgt al jaren lang de 
inschrijving, daarin bijgestaan door Marga 

Koster. Het is steeds een grote klus om alle 
kinderen en hun wensen in een schema te 
krijgen. Het lukt hen altijd weer.  Totaal kregen 
we 152 inschrijvingen voor de tuintjes, 131 op 
de dag zelf, 21 via de website.  50 kinderen uit 
groep 5, 52 uit groep 6 , 22 uit groep 7,  2 uit 
groep 8 en 2 uit groep 4. onze kinderen komen 
dus vooral uit groep 5 en 6 . ( ongeveer een 
derde uit groep 5, een derde uit groep 6, een 
zevende uit groep 7 , rest groep 4 en groep 8). 

De meeste kinderen kwamen van de 
Vondelschool (32) en van de KMS (25). 

Dit zijn de scholen die het dichtst in de buurt 
liggen. De Vitusschool ligt ook dichtbij maar 
daarvan komen maar 5 kinderen, daar zouden 
we misschien meer aan kunnen doen. 

Van de Julianaschool kwamen 15, van 
de Emma school  14 kinderen. De 

Godelindeschool hoewel verder weg gelegen 
heeft ook veel kinderen op de tuintjes (13) , 
dit komt waarschijnlijk doordat er van oudsher 
een binding is via Paul. Van De Hoeksteen , die 
verder weg ligt  komen 11 kinderen. De BMS 
die ook niet ver is 5 kinderen, De Brandsma 
school 7 kinderen. Dan nog een enkeling van 
Florencius Laren, Jan Hekman en Elan primair.  
De praktische uitvoering van de inschrijving 
gebeurt nog steeds op de wijze: “wie het eerst 
komt het eerst maalt”, fysieke aanwezigheid 
op het terrein op de zaterdagmorgen van de 
inschrijving wordt nog steeds gevraagd. Als er 
daarna plaatsen over zijn kan via de website 
worden ingeschreven. Onze penningmeester 
Huib Steenbergen maakt het voor het  komende 
jaar voor het eerst mogelijk te betalen via een 
mobiel pinapparaat, tot nu toe was alleen 
contante betaling mogelijk.  

Aan het begin van het seizoen maakten 
de kinderen  voor hun eigen tuintje zelf 

een naambordje, een feestelijk begin van het 
lustrumseizoen. Karel Sterk had de bordjes 

Kinderen
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in elkaar gezet. In de oogsttijd gaven we de 
kinderen dit jaar tasjes mee in bruikleen.  
We betrokken onze tasjes van het Bussums-
Naardense zogenaamde “tassensteam”, waar 
onze medewerker Neeltje Veken deel van 
uitmaakt,  dat zich inzet tegen verspilling van 
materialen en plastic in het bijzonder. De tassen 
zijn gemaakt van restmaterialen dan wel van 
materialen die een eerder leven hadden. De 
tasjes zijn zorgvuldig en sterk gemaakt, bedoeld 
voor een lang leven. Kindertuinen vraagt om de 
tasjes weer in te leveren na afloop zodat we ze 
kunnen hergebruiken 

ZAAIEN EN OOGSTEN 

Greet Hollander had het tuinseizoen goed 
voorbereid. Zij kocht weer alle zaden en 

planten in, deed met Rianne het monnikenwerk 
van verdeling over de bakjes en groepen ,  
maakte zaai- en plantschema’s en evalueerde 
aan het einde van het seizoen de resultaten. 
De meeste groenten hebben het goed gedaan, 
over de bloemenoogst was ze minder tevreden. 
Greet ervoer de tuingrond het afgelopen jaar 
als te arm en te zanderig. Aan het begin van het 
seizoen hadden we last van kauwtjes die vooral 
de mais uitgroeven.   
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De zaden staan klaar.   Met dank aan Greet Hollander!  
 
 
 
 
zaaien maar. Fijne zaden worden vermengd met zand.  

 
 
Eerste oogst altijd tuinkers en radijs 
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Het seizoen loopt op z’n eind. Zoeken naar de laatste bonen. 

We merken ook op de tuintjes dat het 
klimaat verandert: een koude winter 

met vorst bleef uit, waardoor er in januari 
nog goudsbloemen op de tuintjes bloeiden. 
Het onkruid en de graspollen bleven leven, 
waardoor we het gehele seizoen last hadden 
van veel onkruid. Over het gehele jaar genomen 
was het seizoen warm en droog, met Pasen leek 
het al wel zomer. We krijgen steeds meer warme 
dagen, de laatste jaren gemiddeld 23 per jaar, 
dat schijnt meer dan een verdubbeling te zijn 
in vergelijking met  honderd jaar geleden. (bron 

NRC )  . We krijgen ook steeds meer tropische 
dagen (boven dertig graden), we hadden er 
zo’n tien het afgelopen jaar. Ook kampen we 
al een aantal jaren met een extreme droogte en 
een neerslagtekort. Veel medewerkers  hebben 
het afgelopen jaar dan ook regelmatig moeten 
sproeien. 

hoezo niet tevreden over de bloemenoogst????
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hoezo niet tevreden over de bloemenoogst???? 

 
 
We merken ook op de tuintjes dat het klimaat verandert: een koude winter met vorst bleef uit, 
waardoor er in januari nog goudsbloemen op de tuintjes bloeiden. Het onkruid en de graspollen 
bleven leven, waardoor we het gehele seizoen last hadden van veel onkruid. Over het gehele jaar 
genomen was het seizoen warm en droog, met Pasen leek het al wel zomer. We krijgen steeds meer 
warme dagen, de laatste jaren gemiddeld 23 per jaar, dat schijnt meer dan een verdubbeling te zijn 
in vergelijking met  honderd jaar geleden. (bron NRC )  . We krijgen ook steeds meer tropische dagen 
(boven dertig graden), we hadden er zo’n tien het afgelopen jaar. Ook kampen we al een aantal jaren 
met een extreme droogte en een neerslagtekort. Veel medewerkers  hebben het afgelopen jaar dan 
ook regelmatig moeten sproeien.  
 
Uitspraken kinderen 
 
Aan de tuinleiders werd gevraagd wat uitspraken van de kinderen op te tekenen, om een 
indruk te krijgen van hun beleving van de Kindertuinen.  
 
Tijdens het schoffelen: Ik wou dat er zaadjes waren die met hun wortels een soort web 
maken waardoor het onkruid er niet door kan . 
Soms is er zo veel onkruid dat je het pad niet meer ziet en dat je ook je tuintje niet meer ziet.  
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Aan de tuinleiders werd 
gevraagd wat uitspraken van 
de kinderen op te tekenen, om 
een indruk te krijgen van hun 
beleving van de Kindertuinen. 

TIJDENS HET SCHOFFELEN: 

Ik wou dat er zaadjes waren die met hun 
wortels een soort web maken waardoor het 
onkruid er niet door kan .
Soms is er zo veel onkruid dat je het pad niet 
meer ziet en dat je ook je tuintje niet meer 
ziet. 

PLEZIER BELEVEN IN DE TUINTJES:

Ik maak een boeketje voor mijn pappie. 
Hij is in Tokyo en dan stuur ik er een foto van. 
Ik vind het leuk om met de andere kinderen te 
zijn. 

Ik ga altijd met plezier naar de tuintjes. . 
Ik ben heel trots op mijn tuintje.
Het zou leuk zijn als we nog meer tijd hadden, 
maar ja, we hebben ook andere dingen te doen. 
Ik ben echt zo blij dat ik bij Reinier in de groep 
zit. 
De tuinen zijn zo spannend, het wordt echt ons 
eigen doolhof en alleen wij weten de weg en wat 
van wie is.
Ik ga morgen op vakantie, dus ik zaag nu mijn 
zonnebloem om, dan kan ik hem aan mijn oma 
geven.
Die bonen zijn voor Reinier, want ik kan daar 
niet bij en hij wel. 
Het leukste vond ik het ijsje eten. 

Uitspraken kinderen
GEEN PLEZIER:

Minst leuke van tuinieren zijn de “vuile handen”

VERRASSING EN VERBAZING:

Dat de zonnebloemen heel hoog groeien. 
Dat er uit één aardappel meer aardappels 
groeien. 
Dat als je van vakantie terugkomt dan je 
tuintje is ontploft, dan denk je “woh”.
Gaan de tuintjes in de vakantie door? 
En daarna ook nog? (grote verbazing).
Wat komt er veel oogst van dat tuintje! 
(een moeder) 

DE GROENTEN

De worteltjes en de bonen vind ik lekker. 
Courgette vind ik niet lekker.  
Wat we niet lekker vinden brengen we bij Opa. 
De bietjes vinden we niet lekker.  

Ik pluk geen bonen meer, want dan gaan we 
bonen eten en ik lust geen bonen. 
Mijn reuze radijs laat ik staan, want die wordt 
zo groot als een bom en misschien ontploft ie 
dan wel.
Ik ben heel trots als wij thuis groenten eten 
die ik op mijn tuintje heb gekweekt. 
Een moeder: “zijn dit de zoetzure of de zure 
augurken”
Mijn moeder kookt nooit

DE BLOEMEN

Waar staan die springbloemen? (springbalsemien).
Ik wil vandaag de “Amerikaantjes” plukken.  
“Keuringsdienst,  is deze zonnebloem mooi 
genoeg? 
Nee, afgekeurd, die gooien we weg. 

Uitspraken kinderen
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Plezier beleven in de tuintjes: 
Ik maak een boeketje voor mijn pappie. Hij is in Tokyo en dan stuur ik er een foto van.  
Ik vind het leuk om met de andere kinderen te zijn. Ik ga altijd met plezier naar de tuintjes. . 
Ik ben heel trots op mijn tuintje. 
Het zou leuk zijn als we nog meer tijd hadden, maar ja, we hebben ook andere dingen te 
doen.  
Ik ben echt zo blij dat ik bij Reinier in de groep zit.  
De tuinen zijn zo spannend, het wordt echt ons eigen doolhof en alleen wij weten de weg en 
wat van wie is 
Ik ga morgen op vakantie, dus ik zaag nu mijn zonnebloem om, dan kan ik hem aan mijn oma 
geven 
Die bonen zijn voor Reinier, want ik kan daar niet bij en hij wel 
Het leukste vond ik het ijsje eten.  
 
Geen plezier: 
Minst leuke van tuinieren zijn de “vuile handen” 
  

Alleen wij weten wat van wie is.
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Vieze handen schoon shirt 
 
Verrassing en verbazing: 
Dat de zonnebloemen heel hoog groeien 
Dat er uit één aardappel meer aardappels groeien 
Dat als je van vakantie terugkomt dan je tuintje is ontploft, dan denk je “woh” 
Gaan de tuintjes in de vakantie door? En daarna ook nog? (grote verbazing)  
Wat komt er veel oogst van dat tuintje! (een moeder)  
 
De groenten 
De worteltjes en de bonen vind ik lekker.  Courgette vind ik niet lekker. Wat we niet lekker 
vinden brengen we bij Opa. De bietjes vinden we niet lekker.  
Ik pluk geen bonen meer, want dan gaan we bonen eten en ik lust geen bonen 
Mijn reuze radijs laat ik staan, want die wordt zo groot als een bom en misschien ontploft ie 
dan wel. 
Ik ben heel trots als wij thuis groenten eten die ik op mijn tuintje heb gekweekt.  
Een moeder: “zijn dit de zoetzure of de zure augurken” 
Mijn moeder kookt nooit 
 
De bloemen 
Waar staan die springbloemen? (springbalsemien) 
Ik wil vandaag de “Amerikaantjes” plukken  
“Keuringsdienst,  is deze zonnebloem mooi genoeg? Nee, afgekeurd, die gooien we weg.  
 
We kregen een verzoek van een oud tuintjesleerling, inmiddels student van de HVA om hem advies 
te geven bij een project om microtuintjes op te zetten in Amsterdam met het doel  kinderen de 
herkomst van hun voedsel te laten leren kennen en om gezonder te leren eten. Elles Galesloot en 
Madeleine de Haas hebben hierbij geadviseerd.  

Vieze handen schoon shirt
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We kregen een verzoek van een oud 
tuintjesleerling, inmiddels student van 

de HVA om hem advies te geven bij een project 
om microtuintjes op te zetten in Amsterdam met 
het doel  kinderen de herkomst van hun voedsel 
te laten leren kennen en om gezonder te leren 
eten. Elles Galesloot en Madeleine de Haas 
hebben hierbij geadviseerd. 

TERREINBEHEER

Aan het begin van het seizoen is er veel 
opruim- en schoonmaak werk verricht. 

Herman heeft het schuurtje opgeruimd en 
opnieuw ingedeeld, haken voor het ophangen 
van  schoffels harken en spaden bevestigd,  
kapot gereedschap en kruiwagens met gaten 
afgevoerd: we konden het nieuwe seizoen 
opgeruimd starten. Tjerk Velthuijsen , Marianne 
Franssen en Carolien de Bel hebben het huisje 
onder handen genomen, overtollige paperassen 
weggegooid en ordening gebracht in de spullen 
die er staan. De tuinkisten zullen het komende 
jaar worden gerepareerd waar nodig.  
de buitenboel is door Karel Sterk 

schoongespoten, met hoge drukspuit, huisje en 
terras zagen er weer keurig uit. 

De gemeente heeft de buitenheggen 
gesnoeid, Herman snoeide de heggen 

aan de kant van de kinderboerderij. Herman 
en Jan gaan het komend seizoen de vijver 
bijwerken die is dichtgegroeid. Het gras wordt 
steeds door een vaste maaiploeg bijgehouden, 
waarvan Herman en Jan Klück, Karel Sterk 
en Bram Smit deel uitmaken.  Karel Sterk 
probeert de komende jaren zoveel mogelijk op 
elektrische machines over te gaan. Hij heeft 
nu een elektrische trimmer en een elektrische 
grasmaaier gekocht. We hadden helaas 
een inbraak, waarbij gelukkig weinig werd 
meegenomen. Ons terrein is voor klimmers 
gemakkelijk te bereiken. We gaan onderzoeken 
of we met meer licht inbrekers op afstand 
kunnen houden. 

We kwamen tijdens de 
voorjaarsvergadering overeen dat we bij 

aanwezigheid van kinderen op ons terrein een 
rookvrijterrein zullen zijn. Het verzoek daartoe 
kwam van Marianne Franssen en werd unaniem 
aanvaard. 

We verleenden op 7 juli een 
vriendendienst aan de Bijenverening 

om hun gasten (vrijwilligers van het Filmhuis) 
te laten picknicken op de grasstrook naast de 
Bijentuin. Dit omdat zij niet konden picknicken 
dichtbij de Bijenkassen op eigen terrein. Dick 
de Graaf was zo vriendelijk intermediair te 
willen zijn tussen onze beide tuintjes. De 
Bijenvereniging verleent ons al vele jaren de 
vriendendienst dat wij voor onze vergaderingen 
gebruik mogen maken van het Bijenhuisje, 
waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

GRONDBEWERKING:

We probeerden te werken volgens de 
duurzame principes van permacultuur:  

het bodemleven moet zoveel mogelijk in stand 
blijven en niet onnodig worden verstoord.  Er 
werd daarom niet meer diep gespit , alleen 
werd licht gefreesd in het voorjaar.  Tijdens het 
groeiseizoen werden onkruid en plantenresten 
in stukjes geknipt en ofwel op het eigen tuintjes 
ofwel op een hoop in de buurt van het eigen 
terrein achtergelaten. Aan het einde van het 
seizoen bleven plantenresten liggen. Er werd 

in principe geen afval meer gebracht naar de 
grote hoop, afval verteerde zo veel mogelijk 
ter plekke.  We proberen de grond te bedekken 
met mulch zowel tijdens als na het seizoen. 
Dit beschermt en voedt de bodem. De paadjes 
werden gemulchd met gehakselde stengels 
van de zonnebloem en van de mais. Marsha 
van den Bosch heeft de intentie het  komende 
jaar het permacultuurplan uit te breiden met 
een permacultuurleertuin op het terrein rond 
de appelbomen.  Er is een commissie onder 
haar leiding samengesteld die het plan gaat 
uitwerken. Tjerk Velthuijsen, Paul Koster, 
Herman Klück en Ellie Sterk maken deel uit van 
die commissie.  

KLUSDAGEN:

Elisabeth Martens gaf leiding aan de 
klusdagen. De keuze van het bestuur voor 

minder klusdagen heeft goed gewerkt, de 
opkomst op de vier dagen was steeds erg hoog. 
Op onze eerste klusdag, 2 maart  maakten 
19 medewerkers  de tuintjes gereed  voor 
het nieuwe seizoen. Dat was veel meer werk 
dan de andere jaren, al het afgestorven groen 

Diplomauitreiking in de groep van Jan Klück en Babs Buijs. Zij staan voor de onder leiding van 
Reinier van Bochove versierde schuur. 

De gulle gift van Kiwanis Bussum maakte de versiering mogelijk. 
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Diplomauitreiking in de groep van Jan Klück en Babs Buijs. Zij staan voor de onder leiding van Reinier 
van Bochove versierde schuur. De gulle gift van Kiwanis Bussum maakte de versiering mogelijk.  

 

Terreinbeheer 

Aan het begin van het seizoen is er veel opruim- en schoonmaak werk verricht. Herman heeft het 
schuurtje opgeruimd en opnieuw ingedeeld, haken voor het ophangen van  schoffels harken en 
spaden bevestigd,  kapot gereedschap en kruiwagens met gaten afgevoerd: we konden het nieuwe 
seizoen opgeruimd starten. Tjerk Velthuijsen , Marianne Franssen en Carolien de Bel hebben het 
huisje onder handen genomen, overtollige paperassen weggegooid en ordening gebracht in de 
spullen die er staan. De tuinkisten zullen het komende jaar worden gerepareerd waar nodig.  
de buitenboel is door Karel Sterk schoongespoten, met hoge drukspuit, huisje en terras zagen er 
weer keurig uit.  
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Karel is met de hogedrukspuit aan de slag geweest. Gelukkig staat Elles nog recht overeind.  

De gemeente heeft de buitenheggen gesnoeid, Herman snoeide de heggen aan de kant van de 
kinderboerderij. Herman en Jan gaan het komend seizoen de vijver bijwerken die is dichtgegroeid. 
Het gras wordt steeds door een vaste maaiploeg bijgehouden, waarvan Herman en Jan Klück, Karel 
Sterk en Bram Smit deel uitmaken.  Karel Sterk probeert de komende jaren zoveel mogelijk op 
elektrische machines over te gaan. Hij heeft nu een elektrische trimmer en een elektrische 
grasmaaier gekocht. We hadden helaas een inbraak, waarbij gelukkig weinig werd meegenomen. Ons 
terrein is voor klimmers gemakkelijk te bereiken. We gaan onderzoeken of we met meer licht 
inbrekers op afstand kunnen houden.  
We kwamen tijdens de voorjaarsvergadering overeen dat we bij aanwezigheid van kinderen op ons 
terrein een rookvrijterrein zullen zijn. Het verzoek daartoe kwam van Marianne Franssen en werd 
unaniem aanvaard.  
We verleenden op 7 juli een vriendendienst aan de Bijenverening om hun gasten (vrijwilligers van het 
Filmhuis) te laten picknicken op de grasstrook naast de Bijentuin. Dit omdat zij niet konden 
picknicken dichtbij de Bijenkassen op eigen terrein. Dick de Graaf was zo vriendelijk intermediair te 
willen zijn tussen onze beide tuintjes. De Bijenvereniging verleent ons al vele jaren de vriendendienst 
dat wij voor onze vergaderingen gebruik mogen maken van het Bijenhuisje, waarvoor wij hen zeer 
erkentelijk zijn. 

Karel is met de hogedrukspuit aan de slag geweest. Elles was onder de indruk. 
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lag er nog. De hakselmachine draaide de 
hele ochtend op volle toeren onder leiding 
van Karel en Marsha. Alle dikke stengels van 
mais en van zonnebloemen werden in de 
machine gestopt en kwamen er in kleine stukjes 
versnipperd en versneden  weer uit tevoorschijn. 
Het gehakselde gaan we gebruiken als 
bodembedekker voor de paadjes. Al het andere 
groen werd afgevoerd via de grote schuur 
naar de grote afvalbak van de Gemeentewerf, 
het was een af- en aanrijden van kruiwagens 
daar. Onverwacht werd het een schitterende 
ochtend vol zon, jassen en dassen gingen uit, 
er is enorm veel werk verzet. Tijdens de tweede 
klusdag op 18 mei werden de dahlia’s geplant. 
De dahlia’s hebben de winter goed overleefd 

bij de firma Spaans, die wij hartelijk danken 
voor de opslag in hun kas. De derde klusdag is 
in de week voor 21 september en viel samen 
met de voorbereidende dagen van het honderd 
jarig bestaan. Tijdens de vierde klusdag op 
2 november zijn we  met 23 man sterk aan 
het werk geweest. Een geweldige opkomst, 
ondanks de barre weersomstandigheden. Alle 
bloembollen van de start 100 jaar zijn opnieuw 
in de grond gezet in de grasstrook links bij 
het hek, als kleurig welkom in het komende 
voorjaar bij de inschrijving. De dahlia’s werden 
uit de grond gehaald , en naar de firma Spaans 
gebracht, waar ze de komende winter weer 
mogen worden opgeslagen. 

DE NIEUWE MEDIA

Onze medewerker Babs Buijs maakte het 
afgelopen jaar een facebookpagina aan 

en zij creëerde een digitale opbergplaats voor 
foto’s, in “dropbox”.  Babs neemt het beheer 
van de website over van Tjerk Velthuijsen, die 
de website  de afgelopen jaren heeft beheerd, 
waarvoor wij hem hartelijk danken.  
Veel ouders van de kinderen zitten op 
facebook, steeds meer mensen zijn lid van 
onze pagina. Onze berichten plaatst Babs 
soms ook op andere facebook groep pagina’s 
over het Gooi met een bereik van wel soms 
1500 mensen. Naast de krant en de website 
zijn  facebook en instagram nu belangrijke 
communicatiemiddellen voor de Kindertuinen. 

HONDERD JAAR KINDERTUINEN

Onder leiding van Huib Steenbergen werd 
een lustrumplan gemaakt voor honderd 

jaar kindertuinen. De insteek was:  gedenken, 
verbinden en vieren.

GEDENKEN: 
AANDACHT VOOR HET VERLEDEN:

Anneke Bos schreef  een artikel  over 
100 jaar Kindertuinen in het Bussums 

Historisch Tijdschrift. We kregen een prominente 
plek in het tijdschrift toebedeeld met maar liefst 
tien pagina’s. Al onze medewerkers ontvingen 
een exemplaar van het tijdschrift.

Zoals overal het geval is werden ook onze buxussen 
(in de heemtuin) aangetast. De struiken werden  

door onze onmisbare Herman Klück en Jan Klück 
uitgegraven en afgevoerd.

Joke Waterman gaat als een bloem op in het kleu-
renpalet van haar schitterende heemtuin. Elk jaar 

applaus voor Joke!
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Zoals overal het geval is werden ook onze buxussen (in de heemtuin) aangetast. De struiken werden  
door onze onmisbare Herman Klück en Jan Klück uitgegraven en afgevoerd. 
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Joke Waterman gaat als een bloem op in het kleurenpalet van haar schitterende heemtuin. Elk jaar 
applaus voor Joke! 

 
Grondbewerking: 
We probeerden te werken volgens de duurzame principes van permacultuur:  het bodemleven moet 
zoveel mogelijk in stand blijven en niet onnodig worden verstoord.  Er werd daarom niet meer diep 
gespit , alleen werd licht gefreesd in het voorjaar.  Tijdens het groeiseizoen werden onkruid en 
plantenresten in stukjes geknipt en ofwel op het eigen tuintjes ofwel op een hoop in de buurt van het 
eigen terrein achtergelaten. Aan het einde van het seizoen bleven plantenresten liggen. Er werd in 
principe geen afval meer gebracht naar de grote hoop, afval verteerde zo veel mogelijk ter plekke.  
We proberen de grond te bedekken met mulch zowel tijdens als na het seizoen. Dit beschermt en 
voedt de bodem. De paadjes werden gemulchd met gehakselde stengels van de zonnebloem en van 
de mais. Marsha van den Bosch heeft de intentie het  komende jaar het permacultuurplan uit te 
breiden met een permacultuurleertuin op het terrein rond de appelbomen.  Er is een commissie 
onder haar leiding samengesteld die het plan gaat uitwerken. Tjerk Velthuijsen, Paul Koster, Herman 
Klück en Ellie Sterk maken deel uit van die commissie.  
 

Klusdagen 

Elisabeth Martens gaf leiding aan de klusdagen. De keuze van het bestuur voor minder klusdagen 
heeft goed gewerkt, de opkomst op de vier dagen was steeds erg hoog. Op onze eerste klusdag, 2 
maart  maakten 19 medewerkers  de tuintjes gereed  voor het nieuwe seizoen. Dat was veel meer 
werk dan de andere jaren, al het afgestorven groen lag er nog. De hakselmachine draaide de hele 
ochtend op volle toeren onder leiding van Karel en Marsha. Alle dikke stengels van mais en van 
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Onder leiding van Elisabeth Martens werd een feestelijke en verrukkelijke midzomerlunch met onze 
medewerkers en oud medewerkers (voor zover wij hen hebben kunnen achterhalen) georganiseerd.  
Alles was door onze medewerkers zelf bereid en opgediend, de tafels waren prachtig gedekt met 
eigen servies en versierd met bloemen. Het was een heerlijke zonnige middag.  

Verbinding met de buitenwereld 

Het bestuur bezocht de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Gooise Meren waar we aan de 
burgemeester een mandje met bloembollen overhandigden en hem vast uitnodigden voor ons 
Jubileumjaar. Wij werden bijzonder hartelijk tegemoet getreden . Aan het begin van het jaar 
mochten we een groot bord met een eeuwfeestfoto plaatsen aan de Huizerweg, dat spraakmakend 
was en veel werd gezien. Tjerk Velthuijsen verzorgde de foto’s en de borden gedurende het gehele 
seizoen. Voorafgaand en tijdens de inschrijving lieten we ons bij de ingang van  ons terrein  
uitnodigend zien met een kleurrijke bloembollen-aankondiging van ons lustrum met krokussen en  
narcissen. Huib en Anneke bezochten een borrel van Kiwanis, waar zij uit handen van de voorzitter 
een cheque overhandigd kregen ter gelegenheid van ons lustrum.. Ook het Bredius vierde het 
afgelopen jaar haar 100ste verjaardag. We zijn samen groot geworden. Een van de feestelijkheden 
was een speurtocht door het Mouwtje met als onderdeel een  appeltjes race in onze 
kindertuin. Florentien Benedict begeleidde de ouders en de groepen. Gedurende twee uur zijn er af 
en aan jonge gezinnen langs gekomen.  Paul bezocht het feest van het Brediuskwartier op de 
speelweide aan de Burgemeester s'Jacoblaan.  

We kregen erg veel gelegenheid om ons aan de buitenwereld te presenteren, de media zochten ons 
zelfs tot na het lustrum op.  Daar waren we uiteraard erg verguld mee. We kregen door intermediair 
van Rianne van Bergen een interview en een prachtige fotoreportage (fotograaf Arie van den Hout 

Onder leiding van Elisabeth Martens werd een feestelijke en verrukkelijke midzomerlunch met onze medewer-
kers en oud medewerkers (voor zover wij hen hebben kunnen achterhalen) georganiseerd.  Alles was door 

onze medewerkers zelf bereid en opgediend, de tafels waren prachtig gedekt met eigen servies en versierd met 
bloemen. Het was een heerlijke zonnige middag. 
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VERBINDING MET DE BUITENWERELD

Het bestuur bezocht de Nieuwjaarsreceptie 
van de Gemeente Gooise Meren waar 

we aan de burgemeester een mandje met 
bloembollen overhandigden en hem vast 
uitnodigden voor ons Jubileumjaar. Wij werden 
bijzonder hartelijk tegemoet getreden . Aan 
het begin van het jaar mochten we een groot 
bord met een eeuwfeestfoto plaatsen aan de 
Huizerweg, dat spraakmakend was en veel werd 
gezien. Tjerk Velthuijsen verzorgde de foto’s 
en de borden gedurende het gehele seizoen. 
Voorafgaand en tijdens de inschrijving lieten we 
ons bij de ingang van  ons terrein  uitnodigend 
zien met een kleurrijke bloembollen-
aankondiging van ons lustrum met krokussen 
en  narcissen. Huib en Anneke bezochten een 
borrel van Kiwanis, waar zij uit handen van 
de voorzitter een cheque overhandigd kregen 
ter gelegenheid van ons lustrum.. Ook het 
Bredius vierde het afgelopen jaar haar 100ste 
verjaardag. We zijn samen groot geworden. 
Een van de feestelijkheden was een speurtocht 
door het Mouwtje met als onderdeel een  
appeltjes race in onze kindertuin. Florentien 
Benedict begeleidde de ouders en de groepen. 
Gedurende twee uur zijn er af en aan jonge 
gezinnen langs gekomen.  Paul bezocht het feest 
van het Brediuskwartier op de speelweide aan 
de Burgemeester s’Jacoblaan. 

We kregen erg veel gelegenheid om ons 
aan de buitenwereld te presenteren, de 

media zochten ons zelfs tot na het lustrum op.  

Daar waren we uiteraard erg verguld mee. We 
kregen door intermediair van Rianne van Bergen 
een interview en een prachtige fotoreportage 
(fotograaf Arie van den Hout maakte 
schitterende foto’s)  in het tijdschrift  TamTam 
, we hadden twee interviews in het Bussums 
Nieuws, en zowel in het Bussums Nieuws 
als in de Gooi en Eemlander werd uitgebreid 
verslag gedaan, met foto, van de viering van ons 
honderd jarig jubileum.  Op Facebook kregen 
we veel likes en reacties.  
Jaap van Hassel volgde onze tuintjes gedurende 
een geheel seizoen en stelde een film samen, 
die we vertoonden tijdens onze Pompoenendag. 
waarvan een ongeveer half uur durende versie 
en een versie van een paar minuten beschikbaar 
zijn. Ook maakte hij een verslag van onze 
jubileumdag en plaatste dat in zijn “Jaaps beeld 
van de week”. 

BLIJKEN VAN WAARDERING , FINANCIËLE 
BIJDRAGEN

Van serviceclub Kiwanis ontvingen we 
ten behoeve van de viering van ons 

jubileum een cheque van €1000,--, van het 
Prins Bernhard Cultuur Fonds de toezegging van 
€1000,- en van de Gemeente Gooise Meren uit 
handen van wethouder Barbara Boudewijnse 
een cheque van €1000,-.

Wij zijn alle organisaties die ons zo rijkelijk 
beloonden uiteraard zeer erkentelijk voor 

hun gulle gebaar. 

KONINKLIJK EERBETOON

Een grote eer viel de Kindertuinen 
ten deel: de toekenning van de 

Koninklijke Erepenning. De eerste 
motivatie voor ons werk komt uit 
onszelf en uit de motivatie van de 
kinderen. Uit hun waardering 
halen wij onze kracht. Maar 
dat ook onze omgeving en 
zelfs de Koning blijk gaf van 
waardering dat gaf ons nog wat 
extra power. Deze symbolische 
waardering was op 21 september 
de kroon op het werk dat wij en 
onze voorgangers in de afgelopen 
honderd jaar hebben verricht. 

Begeleidend schrijven bij de uitreiking: “De 
Koninklijke Erepenning is een ereteken 

dat kan worden verleend aan verenigingen, 
stichtingen of instellingen. Het symboliseert 
het respect en de waardering die de 

Koning heeft voor bijzondere verdiensten 
van de ontvanger. Alleen de Koning kan de 

Erepenning toekennen, welke strikt op 
naam van de ontvangende instantie is. 
De begiftigde vereniging heeft het recht 
op briefpapier of gedrukte stukken van 
de onderscheiding in woord en/of beeld 
melding te maken”.  
Desgewenst kan bij de naam van de 

vereniging, instelling, enz. de volgende 
tekst worden gevoerd: “ Onderscheiden 

met de Koninklijke Erepenning.” 

En Rianne stond zelf ook in het tijdschrift 
Tam Tam. Stralend als altijd!
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En Rianne stond zelf ook in het tijdschrift Tam Tam. Stralend als altijd! 

Blijken van waardering , financiële bijdragen 

Van serviceclub Kiwanis ontvingen we ten behoeve van de viering van ons jubileum een cheque van 
€1000,--, van het Prins Bernhard Cultuur Fonds de toezegging van €1000,-- 
 

Namens de Koning overhandigde de burgemeester van Gooise Meren Han ter Heegde tijdens de 
Pompoenendag op 21 september aan het Bestuur van de Kindertuinen, de zogenaamde Konink-

lijke Erepenning.

Bestuur in hun nopjes . Zelfs Huib wil na enig aandringen  voor de krant op de foto
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 en van de Gemeente Gooise Meren uit handen van wethouder Barbara Boudewijnse een cheque van 
€1000,--. 

Wij zijn alle organisaties die ons zo rijkelijk beloonden uiteraard zeer erkentelijk voor hun gulle 
gebaar.  

Koninklijk eerbetoon 

Een grote eer viel de Kindertuinen ten deel: de toekenning van de Koninklijke Erepenning. De eerste 
motivatie voor ons werk komt uit onszelf en uit de motivatie van de kinderen. Uit hun waardering 
halen wij onze kracht. Maar dat ook onze omgeving en zelfs de Koning blijk gaf van waardering dat 
gaf ons nog wat extra power. Deze symbolische waardering was op 21 september de kroon op het 
werk dat wij en onze voorgangers in de afgelopen honderd jaar hebben verricht.  
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vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of 
beeld melding te maken”.  
Desgewenst kan bij de naam van de vereniging, instelling, 
enz. de volgende tekst worden gevoerd: “ Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.”  
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Vieren : Pompoenendag en Viering Honderd Jaar Kindertuinen zaterdag 21 
september 2019 
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VIEREN: 
POMPOENENDAG EN VIERING HONDERD 
JAAR KINDERTUINEN ZATERDAG 21 SEPTEM-
BER 2019

Het hoogtepunt van de viering vond plaats 
op zaterdag 21 september. De basis 

was  onze traditionele pompoenendag die 
jaarlijks onder leiding van Herman Klück wordt 
georganiseerd. Op die dag is ons terrein open 
voor voor iedereen. Door middel van flyers 
en affiches,  door middel van een advertentie 
in Bussums Nieuws en door middel van een 
artikel, dit jaar verzorgd door Cees Bouman 
, op de website en voor het eerst ook op 
facebook, stelden we het publiek op de hoogte 
van de openstelling van ons terrein: “Iedereen 
is welkom”. De kern van de viering en de 
beleving vormden  de kindertuintjes zelf, die 
aan het einde van de zomer nog even een schat 
aan kleuren, aan vormen, aan geuren lieten 
beleven, in een oase van rust en schoonheid 
aan de steeds drukker wordende Huizerweg. 
Boven alles en iedereen uit torenden de 
zonnebloemen, onze pronkstukken. Maar 
ook onze dahlias’s waren  prachtig. En bij een 
pompoenendag zijn er uiteraard pompoenen. 
Herman Klück , Jan  Klück, Marianne Franssen, 
Tjerk Velthuijsen,  Cees Bouman, waren 
maanden van te voren in touw om ze te 
kweken, te verzorgen, en uiteindelijk te rooien 
, te etaleren en te verkopen. De pompoenen 
waren dit jaar binnen een mum van tijd 
verkocht. Naast de pompoenenverkoop waren 

de bloemstukken en de boeketten van Cees 
en Vera Bouman een enorme trekpleister. Zij 
werden bij hun (professionele !) werk  bijgestaan 
door Hannah Wadman, Elisabeth en de drie 
zussen van Elisabeth. Je vindt bij ons bloemen 
die je nergens anders meer ziet, de zinniás, 
de ageratum, de wilde vormen en kleuren van 
de dahlia’s zijn uniek. Naast de pompoenen 
en bloemen is er altijd courgettesoep en 
pompoensoep uit eigen tuin  , er is koffie en 
thee en er zijn zelfgemaakte taarten, er zijn 
potjes jam, en potjes zoetzuur te koop. Extra’s  
waren dit jaar ter gelegenheid van het honderd 
jarig bestaan : een gratis polaroid foto tussen 
de bloemen  laten maken , knutselen aan de 
knutseltafel met natuurlijke materialen voor 
jonge kinderen , de film van Jaap van Hassel 
bekijken en de grootste hit: een ijsje  eten bij 
de ijscokar van Dolomiti. Een zeer feestelijk 
moment was de komst en de aandacht van onze 
burgemeester, de heer Han ter Heegde en de 
wethouder, Mevrouw Barbara Boudewijnse van 
o.a. natuur, milieu en duurzaamheid. Zij bleven 
ook na het overhandigen van erepenning en 
cheque  erg lang op ons terrein, spraken met 
alle bezoekers. Het lang blijven gold overigens 
voor iedereen. Toen we om vier uur gingen 
sluiten was dat een teken dat men maar  eens 
op huis aan moest, de mensen hadden nog 
veel langer willen blijven. De royale toeloop 
van zeer jong tot zeer oud, van buggy- tot 
scootmobielleeftijd  was een groot cadeau. Dat 
het zonnetje de gehele dag  vorstelijk scheen 
leek  een extra geschenk uit de hemel. 
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Jetty Claus vergast allen op alcoholvrije 
bubbels. 

Geheven glazen:  Burgemeester Han ter Heegde , penningmeester Huib Steenbergen, Secretaris 
Anneke Bos, Voorzitter Paul Koster, Wethouder Barbara Boudewijnse , Secretaresse Burgemeester 

Mirjam van den Brandt. 

Pompoenen oranje gele en groene
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Jetty Haan vergast allen op  alcoholvrije bubbels.  
 

 

Geheven glazen:  Burgemeester Han ter Heegde , penningmeester Huib Steenbergen, 
Secretaris Anneke Bos, Voorzitter Paul Koster, Wethouder Barbara Boudewijnse , 
Secretaresse Burgemeester Mirjam van den Brandt.  
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Pompoenen oranje gele en groene 

 
de mooiste bloemen van Bussum 
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de mooiste bloemen van Bussum

Knutselen met Juf Cobi. Organisatie Marga Koster

ijskar van Dolomiti
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Knutselen met Juf Cobi. Organisatie Marga Koster 

 
ijskar van Dolomiti 
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Knutselen met Juf Cobi. Organisatie Marga Koster 

 
ijskar van Dolomiti 

Ook de medewerkers genoten ervan 
Links lacht Hetty en rechts straalt Joan 

De jammetjes en het zuur zijn van Elles Galesloot en Ellie Sterk

Elles Galesloot en Nicole Back delen uit:  pompoensoep van Karel 
en courgettesoep van Richard, Rianne en Marga.  
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Ijsjes voor tuinierdertjes van de toekomst  

 

 

 
Elles Galesloot en Nicole Back delen uit:  pompoensoep van Karel en courgettesoep van 
Richard, Rianne en Marga.  
 

  

Ijsjes voor tuinierdertjes van de toekomst
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Richard, Rianne en Marga.  
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Ook de medewerkers genoten ervan 
Links lacht Hetty en rechts straalt Joan 
De jammetjes en het zuur zijn van Elles Galesloot en Ellie Sterk.  

Vooruitkijken  
Noblesse oblige. Gewaardeerd, gelauwerd en de hemel in geprezen. Dat schept 
verwachtingen. De kinderen en hun ouders zijn enthousiast, de groei lijkt er in te zitten, het 
kinderaantal is de laatste jaren weer gestegen. Ook bij onze medewerkers heeft de feestroes 
veel positiviteit en werklust achtergelaten. Er zijn diverse enthousiaste vernieuwende 
initiatieven van nieuwe medewerkers. Dit alles stemt  tot heel grote vreugde. Toch moeten 
we ook realistisch blijven over onze mogelijkheden en onze grenzen. Bij nieuwe initiatieven 
zullen we ons blijven afvragen wat wenselijk is en wat haalbaar is binnen onze organisatie 
die drijft op de kracht van vrijwilligers. Dit vraagstuk dat ieder jaar opnieuw speelt zal ook de 
komende jaren weer de grote uitdaging zijn voor Bestuur en medewerkers.    

 

Het Bestuur van Kindertuinen Bussum 
Paul Koster, Voorzitter 
Anneke Bos,  Secretaris 
Huib Steenbergen,  Penningmeester 

 

Bussum, februari 2020 
Anneke Bos  
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VOORUITKIJKEN  

Noblesse oblige. Gewaardeerd, gelauwerd en de 
hemel in geprezen. Dat schept verwachtingen. 

De kinderen en hun ouders zijn enthousiast, de groei 
lijkt er in te zitten, het kinderaantal is de laatste jaren 
weer gestegen. Ook bij onze medewerkers heeft de 
feestroes veel positiviteit en werklust achtergelaten. 
Er zijn diverse enthousiaste vernieuwende initiatieven 
van nieuwe medewerkers. Dit alles stemt  tot heel 
grote vreugde. Toch moeten we ook realistisch 
blijven over onze mogelijkheden en onze grenzen. 
Bij nieuwe initiatieven zullen we ons blijven afvragen 
wat wenselijk is en wat haalbaar is binnen onze 
organisatie die drijft op de kracht van vrijwilligers. 
Dit vraagstuk dat ieder jaar opnieuw speelt zal ook 
de komende jaren weer de grote uitdaging zijn voor 
Bestuur en medewerkers.   

HET BESTUUR VAN KINDERTUINEN BUSSUM 

Paul Koster, Voorzitter 

Anneke Bos,  Secretaris 

Huib Steenbergen,  Penningmeester

Bussum, februari 2020 
Anneke Bos 

Foto’s van: 
Jaap van Hassel  

Jan Schipper 
Arie van der Hout 

Babs Buijs 
Rianne van Bergen 

Anneke Bos 
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