Bewonersvereniging De Bikkershof
Jaarverslag bestuursjaar 2018
Terugblik bestuursjaar algemeen
Op de algemene ledenvergadering van 4 april 2018 (hierna: ALV) gaven de leden van de Bikkershof aan
het bestuur een aantal opdrachten mee. In dit eerste stuk van het jaarverslag wordt een terugblik
gegeven op het afgelopen bestuursjaar aan de hand van deze vier opdrachten, te weten technisch
onderhoud tuin, aanpassen flowform, nieuwe kas.
Sinds het bestaan van de Bikkershof werken we als buren met elkaar aan het onderhoud van de tuin.
Dit doen we op werkdagen met elkaar en ook onder leiding van Rob van der Steen. Anderen doen dit
op momenten dat ze daar zin of tijd voor hebben. Er is een apart kruidentuin groepje. Het afgelopen
jaar is er geen technische werkdag geweest. Fred heeft een aantal noodzakelijke technische dingen
uitgevoerd. Ook heeft hij een nieuwe waterafvoer naar de vijver gemaakt, zodat de flowform weer
optimaal van water is voorzien en de vijver niet leegliep. Hiervoor hebben we subsidie gehad van de
provincie: GroenaandeBuurt. Via deze weg hebben we ook de oude kas kunnen vervangen, die steeds
verzakte en lekte. De muurtjes die niet goed meer waren, zijn opnieuw gemetseld onder andere door
de vader van Liesbeth Verberk. De wormenbak is gerepareerd door Rob. De kosten van het groot
onderhoud zijn niet boven het daarvoor beschikbaar gestelde budget gekomen.
In 2018 hebben we een Nieuwjaarsborrel gehad, Paaseieren gezocht, de GroenmoetjeDoen!-dag
gevierd, Struinen in de Tuinen en de jaarlijkse BBQ georganiseerd door de Bikkershof mannen. Tevens
heeft de Bikkershof mee gedaan aan de internationale variant van Groenmoetjedoen!, de European
Greenweek.
De tuin centraal
Het tuinseizoen 2018 begon in maart traditiegetrouw met het snoeien van de fruitbomen. Daarnaast
waren er gedurende het jaar zes werkdagen inclusief de winterklaarmaakdag o.l.v. Rob waarop het
reguliere tuinonderhoud werd uitgevoerd. Zelf organiseerden we nog vijf werkzondagen. De opkomst
was goed.
Bestuur
In april 2018 vond de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging plaats. Suzanne Visser,
de voorzitter, is op die vergadering afgetreden en Floor Jansen is gekozen in het nieuwe bestuur. Joyce
heeft het voorzitterschap overgenomen en Catharine het secretariaat. Door drukte van Doreen heeft
Liesbeth van Linthout het afgelopen jaar de betalingen gedaan.
Het bestuur is in 2018 druk geweest om samen met gemeente en Mitros naar een oplossing te zoeken
voor het behoud van de doorgang onder de poorten. Gemeente, Mitros en wijkbureau onderkennen
het probleem en werken aan een duurzame oplossing in samenspraak met het bestuur van de
Bikkershof.
Communicatie
De Bikkershof communiceert steeds vaker digitaal, maar een aantal keer per jaar wordt er ook nog van
deur-tot-deur geflyerd. Naast de (korte) emailberichten wordt er ook getwitterd en heeft de Bikkershof
een Facebookpagina. Via het mailadres info@bikkershof.nl wordt de Bikkershof regelmatig benaderd
met vragen. In de berichten van de digitale nieuwsbrieven (drie in het bestuursjaar 2018-2019) wordt
gelinkt naar de website.
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Dieren
Het jaar 2018 begon weer met het verplicht ophokken van ons pluimvee vanwege de vogelgriep.
Gelukkig heeft dit zich in de winter van 2018-2019 niet herhaald. Helaas is ons flapoor konijn
overleden, maar we eindigden het jaar met vier konijnen, vijf kippen en twee Indische loopeenden.
Het dak is voorzien van een blijvend, lichtdoorlatend dak. De groep dierverzorgers veranderde van
samenstelling: Hetty stopte na de zomervakantie en Fieke en Nick, de drijvende krachten achter de
dieren en het groen in de Bikkershof, zijn in augustus verhuisd. We zullen hen missen. Gelukkig was er
veel jonge aanwas. Voor de dieren zorgen nu: Linda, onze trouwe dierverzorgster die al jaren 2 dagen
per week voor de dieren zorgt, Sander, Bas, Josephine en Rogier, deze drie geassisteerd door hun
kinderen en het gezin Boessenkool: Tara, Luce en Iben. Lilian die ook een volkstuin heeft en haar
hoveniersbedrijf aan de Bikkershof zorgt een dag per week voor de dieren. Pascal met dochter en Thijs
met dochter staan reserve. Joyce Parlevliet bewaakte als dierenarts het welzijn van de dieren en gaf
ze de nodige vaccinaties. Liesbeth maakte eens in de zoveel weken de dierenverblijven schoon, wat
later door Sander overgenomen is. Onze dank aan Liesbeth L.
Zoals alle jaren, ging de mest naar de composthoop of op de moestuinen en werden de dieren gevoed
met afval van de moestuinen, van snoeisel, en vooral ook van afgekeurde groenten en broodkruimels
van de biologische winkel Odin (voorheen Estafette) op de Biltstraat. Ze werden bijgevoerd met
graan/korrels. Het was voor de dieren al met al een rustig 2018. Ook onze andere dieren, de wormen
in de wormenbak, werden gevoerd door groente van de Odin en in ruil daarvoor zorgden zij voor
compost.
We hopen dan het jaar 2019 net zoveel tuinplezier brengt als het afgelopen jaar het geval was.
Namens het bestuur van de Bikkershof
10 maart 2019, Utrecht
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