Bewonersvereniging De Bikkershof
Jaarverslag bestuursjaar 2021
Terugblik 2021
Gelukkig hebben we de poorten van de Bikkershof in 2021 niet hoeven te sluiten en zijn deze open
gebleven voor het publiek. We lijken er inmiddels aan gewend dat corona onder ons is en dat daar
maatregelen bij horen. De werkzaamheden in de tuin en ook de geplande buurtactiviteiten in de
buitenlucht konden zo veel mogelijk doorgaan. Begin 2021 heeft Catharine laten weten dat ze, na 4
jaar bestuurstaken, gaat stoppen. Bij deze bedanken we haar voor haar inzet en enthousiasme! Er zijn
nu 2 plekken open in het bestuur, dus lieve buren wie wil onze club versterken?
Hieronder een korte terugblik op de tuin, de dieren en de omwonenden.
De tuin en de dieren van de Bikkershof
Klussen en tuinieren
In 2021 hebben alle 9 werkzaterdagmiddagen o.l.v. onze hovenier Rob van de Steen door kunnen gaan.
En altijd was er een flinke groep bewoners om het werk te doen. Ondanks dat er tussendoor geen
werkzondagen meer georganiseerd worden, lijkt het met het onderhoud net te lukken. Daarvoor is het
wel nodig dat tussendoor individueel nog wat klussen gedaan worden die niet meer afkwamen op de
zaterdag. Ook is het fijn en nodig dat er mensen zijn die een bepaalde taak op zich nemen, of een stukje
Bikkershof zelfstandig bijhouden. De tuin zag er door het jaar heen, wellicht iets wilder uit dan we
gewend waren, heel mooi uit. Ook in de bloemenweides bloeiden meer bloemen dan ooit. En de
kruidentuin zag er piekfijn uit.
Het was bijzonder dat we deze zomer gevraagd werden voor opnames voor het programma Eigen Huis
Eigen Tuin Lekker Leven op RTL4. Het leverde ons een gezellige opnamemiddag op en een prachtig
item op tv. Helaas konden we het filmpje niet overnemen voor onze website.
Leuk was ook dat de appels uit de boomgaard dit jaar door de kinderen geplukt werden en verwerkt
tot appeltaarten die we aten als dessert op de barbecue. Daarnaast werd er in de moestuintjes
enthousiast getuinierd en het ziet er naar uit dat iedereen dit jaar weer verder gaat met zijn/haar tuin.
Waar we niet helemaal goed aan toegekomen zijn, zijn alle onderhoudsklussen. In 2022 zullen er
stenen gemetseld en hekjes getimmerd moeten worden. Het is het plan om ook in 2022 alleen op
werkzaterdagmiddagen groepsgewijs in de hof te werken. Belangrijk blijft dat er dan genoeg helpende
handen zijn, en dat mensen tussendoor individueel nog klusjes doen. Ondanks dat Rob zijn pensioen
eraan komt blijft hij gelukkig met ons de komende jaren de tuin onderhouden.
Dieren van de Bikkershof
2021 was een bewogen jaar voor de eenden. Een jonge hond had Kareltje flink te pakken en een hap
uit zijn bil genomen. Alle dierenverzorgers waren in de weer met tripjes naar de dierenarts, het
dagelijks verzorgen van de wonden, en het toedienen van medicijnen. We hebben Karel (en zijn maatje
Pieter) enorm vertroeteld met extra stro op de grond om hem warm te houden en extra meelwormen
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om aan te sterken. Wonder boven wonder is Kareltje helemaal hersteld! Pieter en Karel begroeten nu
wederom als onafscheidelijk stel vrolijk kwakend iedereen die langs komst in de Bikkershof.
Ook konijn zwartje heeft een avontuur achter de rug. Ze had een snotneus en moest naar de weekendarts op het Universiteitsterrein. Ank heeft haar met de bus meegenomen waar ze antibiotica heeft
gekregen en daar is ze weer goed bovenop gekomen. Zwartje is ondertussen een bejaard konijntje van
rond de 10 jaar, terwijl konijntjes vaak maar een jaar of 6 worden. Een taaie rakker dus.
De kippen worden ook oud. Eén van de kippen is een natuurlijke dood gestorven. Wat bijzonder was,
was dat de normaal vrij stoïcijnse kippen de hele periode naar haar dood toe getrouw de wacht hielden
en bij de stervende kip bleven zitten. We zij ons aan het oriënteren op een paar nieuwe kippen om toe
te voegen aan de groep. Mede omdat onze bejaarde dames nauwelijks nog eieren leggen.
We hebben in 2021 een stabiele bezetting met elke dag een andere verzorger, en als iemand een keer
niet kan is er altijd wel iemand bereid om in te vallen. Fijn! Ook hebben Doreen, Floor en Catrijn zich
aangemeld als achterwacht wat heel fijn is!
Omwonenden van de Bikkershof
Voor de omwonenden kon er in 2021 gelukkig weer wat meer worden georganiseerd. We hebben dit
jaar weer paaseieren kunnen zoeken en een onverwacht groot succes voor de hele buurt waren de
Silent Disco’s. Lekker buiten dansen zonder geluidsoverlast. En het kon ook nog eens makkelijk
gecombineerd worden met het vieren van Koningsdag en de jaarlijkse BuurtBBQ. Op beide, voor
Bikkershofbegrippen, grootse evenementen hadden we ook nog eens super goed weer! Waar we
minder goed weer hadden dit jaar, was op ons jaarlijkse Halloweenfeest. De regen kwam met bakken
uit de lucht. Maar de Bikkershofkinderen laten zich er niet zo makkelijk onder krijgen en zij hebben de
speurtocht door de Hof tot een griezelend goed einde weten te volbrengen!
Vorig jaar hebben we als Bikkershof ook Henks BioBieb omarmt. Een goed initiatief van buurtbewoner
Henk waarbij er gedurende het jaar stekjes en plantjes geruild kunnen worden. Henk heeft al meerdere
geïnteresseerden in Utrecht geholpen met het bouwen van hun eigen BioBieb en er is er zelfs een te
bewonderen in de bibliotheek van Utrecht. Naast het timmeren aan een Bieb, draaien sommige
buurtkinderen hun hand ook niet meer om voor een vogelhuisje of een kattenboomhut. Bovendien
heeft de Hof er in de herfst van 2021 ook een eigengemaakt Egelhuis van Bibi bijgekregen. Super fijn,
want er zijn heel wat egeltjes in de hof die een veilig plekje om te overwinteren goed kunnen gebruiken.
Aan alle buurtbewoners bedankt voor jullie inzet in de Bikkershof! We hebben als bestuur het
financiële jaaroverzicht laten controleren door een onafhankelijke kascommissie en deze is
goedgekeurd. Voor leuke ideeën houden we ons aanbevolen en kan je ons mailen, bellen of appen.
Namens het Bestuur,
Adriaan, Liesbeth en Floor
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