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Bewonersvereniging De Bikkershof  
Jaarverslag bestuursjaar 2019  
 
Terugblik bestuursjaar  
 
Ook dit jaar kijken we als leden en bestuur terug op hoe het, het afgelopen jaar is gegaan in de 
Bikkershof. 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. 
Daarnaast zijn er omwonenden die de verzorging van een stukje van de tuin op zich nemen en 
bovendien buurtgenoten die helpen met technische klussen en het verzorgen van de dieren. Namens 
het bestuur bedankt voor al jullie inzet. In de vergadering van vorig jaar heeft het bestuur twee 
opdrachten voor het jaar 2019 meegekregen. Er werd de behoefte uitgesproken om naast het 
behouden van de karakteristieke eigenschappen van de Bikkershof tevens meer verbondenheid te 
creëren tussen de omwonenden van de Hof. We zijn hier als bestuur mee aan de slag gegaan. 
 
De tuin centraal 
 
Werkdagen 
Het tuinseizoen 2019 begon in maart 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. We hebben de 
werkdagen op verschillende manieren gecommuniceerd, in het kastje, op de website en via de 
BikkershofBurenapp. De opkomst was dit jaar erg goed en ook de kinderen hebben hun steentje bij 
gedragen 
 
Klussen 
Naast het doen van klusjes op de werkdagen is er in 2019 ook een technische werkdag geweest waarop 
we een aantal klussen tegelijkertijd hebben opgepakt. Er zijn hekjes vervangen, waterafvoer gemaakt, 
muurtjes gerepareerd en …(weten jullie nog wat). Daarnaast hebben we net als in 2018 ook in 2019 
subsidie ontvangen van de provincie (voucher GroenAandeBuurt) voor het project “vergroening van 
de vijver”. We hebben met dit bedrag de flowform vervangen, de achterkant van de bijenkasten 
gerepareerd en (klim)planten rondom de vijver geplant. Er staat nog een deel van het bedrag  
gereserveerd voor het voorjaar 2020. Er zullen dan nog meer plantjes gekocht en gepland worden in 
dit gedeelte van de tuin.   We hebben in 2019 tevens subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds en van 
een deel van dit bedrag hebben we een nieuwe pergola bij de kas kunnen maken voor de druivenrank. 
We hebben het andere deel van de subsidie bestemt voor de kinderspeelplaats. We hebben in 2019 
samen met de Krakeling verschillende voorstellen besproken en uiteindelijk gekozen voor een 
hinkelbaan. De hinkelbaan zal in 2020  worden aangelegd. 
 
Dieren 
Het jaar 2018 - 2019 begon weer met het verplicht ophokken van ons pluimvee vanwege de vogelgriep. 
Gelukkig heeft dit zich in de winter van 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 en dochter staan 
reserve. Joyce Parlevliet bewaakte als dierenarts het welzijn van de dieren en gaf ze de nodige 
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vaccinaties. Liesbeth maakte eens in de zoveel weken de dierenverblijven schoon, wat later door 
Sander overgenomen is. Onze dank aan Liesbeth L. 
 
De omwonenden centraal 
 
De flora en fauna in de Hof is onlosmakelijk verbonden met haar omwonenden. Dit jaar hebben we als 
bestuur gekeken naar hoe we meer onderlinge verbondenheid kunnen creëren. Samen met 
buurtgenoten hebben we dit gedaan door het organiseren van kleine evenementen, rondleidingen aan 
nieuwe bewoners en het maken van een flyer. Deze laatste was door omstandigheden in 2019 niet 
afgekomen en hebben we moeten door schuiven naar 2020.  
 
In 2019 hebben we  het volgende georganiseerd: 
 

- Nieuwjaarsborrel 2019 
- Paaseieren zoeken 
- Burendag 
- NLklust 
- GroenmoetjeDoen! 
- LandArt 
- Struinen door de tuinen met muziek 
- Zomerpret in de Hof 
- BikkershofBuurtBBQ 
- Halloween 

 
Bestuur 
 
In april 2019 vond de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging plaats. Joyce en Doreen 
hebben afscheid genomen en Liesbeth is gekozen om toe te treden tot het bestuur.  
Het bestuur had was in 2018 gestart met de besprekingen over de  onderdoorgangen met de gemeente 
en de Mitros. Mitros verkoopt namelijk haar woningen boven de toegangspoorten en daardoor 
ontstonden er vragen met betrekking tot de eigendomsrechten van de grond onder deze woningen en 
in het verlengde daarvan vragen over het behoud van de toegangspoorten en fietsenstallingen aan 
zowel de Goedestraat als de Bekkerstraat. In 2019 is dit juridisch opgelost door het vestigen van een 
recht van opstal. 
 
Communicatie 
 
Zoals eerder vermeld zijn we bezig met het maken van een flyer over de Bikkershof en willen we daar 
in ook opnemen de mogelijkheid om lid of vriend te worden. Als communicatiemiddel gebruiken de 
bewoners de appgroep van de Bikkershof. Daarnaast komen er vragen binnen via het emailadres. Door 
de verandering van bestuurssamenstelling is het maken van de nieuwsbrief weggevallen. Vraag aan de 
leden is of er behoefte is om dit weer op te pakken en of er iemand is die dit leuk vindt om te doen.  
Belangrijke items worden op de website gezet. Volgend jaar willen we hier als bestuur meer aandacht 
aan besteden. 
 
We hopen dan het jaar 2020 net zoveel tuinplezier brengt als het afgelopen jaar het geval was! 
 
 
 
 
 
 


