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1. Inleiding/samenvatting

Tot slot enkele vermeldenswaardige zaken:

Voor u ligt het jaarverslag 2017. Dit is het zesde jaarverslag
van het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (EZH).
Het verslag 2017 geeft inzicht in de prestatie van de 89
deelnemers die wonen in de Hoekwierde, Kornwierde, de
Kimwierde, de Velden en nog verder in Almere.

• De daling van het aantal deelnemers blijft doorgaan.
38% van de huishoudens in de Hoekwierde zijn in een of
andere vorm actief. Er zijn 71 deelnemers uit de
Hoekwierde. Totaal zijn er 89 deelnemers .
• Het aantal deelnemers per groepsactiviteit is toegenomen.
Het gevoel van plezier en de sociale hechtheid en
verbondenheid tussen de deelnemers in de wijk blijft
ongekend hoog. De deelnemers zijn trots op hun buurt.
De onderlinge verbondenheid gaat verder dan het
periodiek verrichten van groenonderhoudsactiviteiten.
Elkaar helpen is de norm. Denk b.v. aan de Paas- en
KerstTrees.
• De externe belangstelling is sterk afgenomen.
Een aantal studenten , particulieren, leden van de
gemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke organisatie
brachten een bezoek aan de buurt. Interesse vanuit
gemeenteland was er van de gemeente Noorderkroon.
Toch lijkt de externe interesse verdwenen. Is zelfbeheer
soms uit?? Of is zij overal gemeengoed geworden?
• Relatie met de lokale politiek is in beweging.
Wethouder Herrema heeft zich ingezet de situatie in de
Wierden te verbeteren. Rood in het groen kan hij niet
stoppen. Maar wie er in de Wierden komt huurwonen
heeft hij wel kunnen beïnvloeden. De motie over de bouw
van de windbosflat heeft hij constructief opgepakt.
In 2018 zal duidelijk worden of de windbosflat
appartementen onderdeel gaan worden van het kustzone
project. Erkenning van het lokale bestuur kwam tot
uitdrukking door de ‘Meer Dan Handen Vrijwilligersprijs’.

In de Hoekwierde zijn 38% van de huishoudens in een of
andere vorm actief betrokken. Met elkaar zorgen wij ervoor
dat wij wonen in de best onderhouden en meest leefbare
wijk van Almere. Dit is een prestatie die door de deelnemers
als normaal en vanzelfsprekend wordt ervaren.
Ook laat het verslag goed zien wat er in het kader van het
reguliere zelfbeheer wordt gedaan en hoe dat is georganiseerd. Dit ter lering en de vermaak van geïnteresseerde
derden.
De EZH is vitaal en financieel gezond. De aanschaf van een
nieuwe maaimachine slokte de gehele bedrijfsreserve op.
Het sparen voor de opbouw van een nieuwe bedrijfsreserve
is aangevangen.
De EZH-prestatie is naast de inzet van genoemde 89 deelnemers mede mogelijk gemaakt door de steun van particuliere
sponsoren, de gemeente, het landschapsbeheer, NMFF, de
RABO bank, het Oranjefonds en het Arsdonandi Wierdenfonds. In december ontving de EZH de “meer dan handen”
vrijwilligers prijs.
Door de extern verworven middelen was de uitbreiding van
de jeu de boules baan mogelijk en kon de kwelbeek worden
ingericht en is er een begin gemaakt met de aanleg van de
kwelwadi. Een fraai staaltje natuur- en landschapsontwikkeling.
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• 2. EZH

Het midzomerfeest met de traditionele rommelroute, een
optreden van Peer en een goede BBQ kende 58 deelnemers.

Wie of wat is de EZH?
Dat zijn in 2017; Marlies, Arjen, Cees en Henny, Levien en
Dante, Irma, Camelia en Rob, Dick, Decia, Eric en Sundi, Simon, Hans, Fred, Anton, Jan en Nike, Karin, Sandra, René en
Henny, Chris en Karin, Diana en Alfred, Bram en Margreet, Ton
en Anneke, Wout, Liesbeth en Teun, Leida, Ine, Paul en Tim,
Eline en Peter, Marrie, Menno, Winnifred, Rob, Nanette, Ursel,
Ruben, Susan, Adrie, Johan en Henny, Greet en Hester, Frank,
Barbera en Peter, Anita, Anneke, Jose, Nicolette, Maryse, Bart
en Corrine, Trees en Kees, Henk en Yvonne, Ruud, Wim, Martin, Marion en Hans, Hans en Erica, Jos en Lidia, Rob en Elise,
Kees en Sonja, Christine, Elly en Thom, Willem en Johanna,
Lineke, Rudy, Regien, Andre en Paula, Ad, Bert, Joop en Mini,
Carol en Jos, Mike en Maudy, Ineke en Stef, Jos, Joris en Dick.

Het jaarverslag 2016 was in week 2 beschikbaar en is tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst gepresenteerd. De nieuwjaarsbijeenkomst bracht 41 deelnemers bij elkaar.

Kerstbomen (plaatsing in week 47 en week 51) en kerstzang
(in week 51) met 40 deelnemers en het koor van Heleen
sloten het jaar af.

Jaarlijks komt het bestuur (Irma, Ton en Paul) elk kwartaal
bij elkaar om de EZH-voortgang te bespreken. Dit jaar heeft
Martin als toehoorder deelgenomen aan de overleggen.
Iedereen kan op de hoogte blijven van het EZH-wel en wee
middels het EZH-weekjournaal op www.hoekwierde.nl.
En voor foto en filmverslagen ga je naar www.hoekinzicht.nl
Tijdens het wijkoverleg van 14 februari waren er 27 deelnemers. De nieuwe KUBOTA stond centraal. Nieuwe ideeën, de
aanleg van een kwelwadi en de verbreding van de jeu de
boules baan, werden afhankelijk gesteld van aanvullende
financiering. Dick heeft overlegd met de omwonenden van
de speeldriehoek over de overlast gevende berken. Tot nu
toe zonder resultaat.
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Overleg met de gemeente was er ambtelijk in week 20 (over
de wijkpeiling), week 39 , week 41 (nachtje slapen Herrema
bij Linda) en week 49.
Met het bestuur (Tjeerd Herrema) is drie keer gesproken.
Leerbedrijf EZH kende een valse start in januari. Met de
stage van drie stagiaires werd al na drie weken gestopt.
In het najaar is de stage van Joris Metselaar tot een goed
einde gebracht. Ook het bezoek van een 40-tal eerstejaars
biologiestudenten kan onder de noemer van het leerbedrijf
worden genoemd.

Een redelijk aantal bezoekers stelden zich op de hoogte van
de EZH-activiteiten. Zo waren er in week vijf 25 ambtenaren
van de dienst DSO en waren er een tweetal bewoners uit
Almere die met de gedachte spelen om ook iets in de woonomgeving te gaan doen.
Vier leden van de PVDA, waaronder wethouder Herrema,
namen deel aan een WWO. En sinds een aantal jaren was er
weer een vertegenwoordiging van een gemeente op bezoek.
In week 22 kwam het college van B&W van de gemeente
Noorderkroon een kijkje nemen.

Een aantal verkeersongevallen vormde voor Rob de Jager
aanleiding om een buurtdiscussie verkeersveiligheid te gaan
organiseren. Huis aan huis brieven, een 30 km sticker actie,
gesprekken met gemeente en VVN zijn de ingrediënten van
de actie. De actie zal in 2018 een vervolg krijgen.
In 2017 kreeg de Windbosflatdiscussie een wending met
perspectief. Het college neemt een voorstel van wethouder
Herrema over om de Windbosflat appartementen te betrekken bij het project kustzone. In week 16 ontvingen wij daarover een bewonersbrief.

Voor de deelnemers was er een risico en evaluatie bijeenkomst (RIE), ook was er de jaarlijkse reanimatietraining.
BC de Wierden organiseerde een succesvol springkussenfestival en lichtjestocht.

In week 51 was er een informatiebijeenkomst over de kustzone in de Goede Rede. In dezelfde week werd de flat “Tuinhuis” opgeleverd en kun je zien hoe het niet moet; lelijk bouwen in het groen. Rood voor rood krijgt gestalte in het hart
van de Wierden. Dat is prima!

Publiciteit was er in april (interview op de Flevo omroep van
Ton door het NMFF) en in december (Meer Dan Handen Vrijwilligersprijs). Wij namen deel aan de jaarvergadering van
het NMFF. Johan en Regien namen deel aan de vrijwilligers
dag in Lelystad.
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Alle 89 deelnemers van de EZH ontvangen aan het einde
van het jaar een kleine blijk van waardering. Samen staan wij
sterk.
Ook in het 6e EZH jaar
Deden wij het in buurt, bos en beek met elkaar
Dat is niet alleen bijzonder wijs
Het leverde ook nog een fraaie prijs
Een prijs genaamd “meer dan handen”
Wij zorgden samen voor vele verbanden
Voor ons allen is er waardering en een mooie metafoor
Werken aan (bio) diversiteit, daar doen wij het toch voor.
Fijne jaarwisseling voor ons allen
En dat wij elkaar in 2018 niet laten vallen
De kwelbeek is tevens een kunstwerk rijker.
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3. De werkzaamheden

•

Het periodieke en standaard onderhoud van de wijk vindt
plaats in groepsverband en op individuele basis.

•
•

3.1 Beheer activiteiten in groepsverband
3.1.1 Wijkwerkochtend (W.W.O.)
De wijkwerkochtend kent een vast stramien.
•
Er is de oproep van Paul op de woensdag voor de laatste
zaterdag van de maand.
•
Bram, Lap en Paul halen het gereedschap op. Start om
10.00 uur tussen nummer 50 en 51. Aldaar worden de
klussen verdeeld.

•

Gezamenlijk koffiedrinken, verzorgd door Camelia en
Rob van 11.00 tot 11.30 uur. Tijd voor ontspanning en
bijpraten.
Afsluiting van de dag om 12.30 uur met de soep van de
dag.
Altijd mooi weer en meestal kunnen wij buiten, voor de
deur van de huiskamer van de woongroep, de versnaperingen nuttigen. Er wordt altijd gewerkt in het Windbos,
bij de beek en in de buurt.,
Er wordt veel geschoffeld, geplant en geknipt. Ook
worden kleine reparaties aan de verharding uitgevoerd.

Het aantal deelnemers verschilt per ochtend. 2017 kende
een gemiddelde van meer dan 30 deelnemers per ochtend.
De grafiek laat het feitelijke aantal deelnemers per werkochtend zien.

Aantal deelnemers wijkwerkochtend
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3.1.2 De Maaierij
Maaibaas Bram coördineert de maaiactiviteiten. Hij organiseert de voorbereidingsbijeenkomst. Bram stelt de groepsindeling en het maaischema samen. Hij regelt het onderhoud
van de machinerie.

Op 11 maart was er een extra WWO onder de vlag van NLDOET. Op die ochtend waren er 43 deelnemers actief met het
planten van struiken en bomen langs de kwelbeek.

De EZH beschikt over een grote maaier (nieuwe Kubota in
2017), kleine handmaaier, twee bosmaaiers, een flyermaaier,
motor heggenschaar (in november gestolen) en twee borstelmachines.

De WWO van oktober vormde onze bijdrage aan de nationale
natuurwerkdag van 4 november 2017. Met gepast werk aan
de kwelbeek en kwelwadi in aanleg. Het is de eerste kraandag van machinist Jan. En er deden 5 externen mee. Waaronder 4 leden van de PVDA.

De maaiploeg bestaat uit 1 vrouw en 10 man: Regien, Ad,
Paul, Bram, Willem, Rob, Kees, Jos, Hans, Thom en Martin.
Dit jaar had een maaiploeg van drie personen drie weken
maaidienst. Vervolgens was er weer een andere ploeg voor
drie weken aan zet. In 2017 duurde het seizoen 32 weken.
Voor aanvang van het maaiseizoen is er veel gewikt en
gewogen t.b.v. de nieuwe machine. Uiteindelijk is bijna onze
gehele reserve ingezet voor de aanschaf van een nieuwe
maaimachine, de KUBOTA 2.
Na een succesvolle start is de machine op Hemelvaartsdag
gedoopt.

De WWO van mei deed zich onderscheiden door tropische
temperaturen en het samen met de VLA schonen van de
moestuinhaag. Juli was bijzonder omdat het voor het eerst in
de WWO geschiedenis regende.

Vele weken is nodig geweest om het leidingensysteem watervrij te maken. Een tweede ongeval had minder schade
tot gevolg. Dat kan niet gezegd worden van de boom. Die is
volledig verdwenen.
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Het maaien van de hagen is nog niet structureel bij een
ploeg ondergebracht. Omdat ook 2017 een groeizaam jaar
was moesten de hagen wel drie keer geknipt worden. Soms
wordt dat door een maaiploeg opgepakt, soms door de
braamsluipers , Lap en Ruud zijn alleen bezig en de moestuinhaag is in de regel een klus voor Elly, Thom en Paul. Het
borstelen is een hobby van Bram en Lap. Vooral Lap is de
borstelkoning van de buurt. Ook het schonen van de goten
en kolken ziet hij als een schone taak.

De proeverij van Krachtveld wijnen van Carol en Jos was zeer
bijzonder en lieten de sterren vallen.
In week 15 is het seizoen geopend. In week 39 is het seizoen
afgesloten. Dus 24 weken op rij waren er op donderdagavond braamsluipers actief.
Veel tijd is er besteed aan de borders, de hagen en de kwelbeek.
Spiritualiën na afloop, een aantal keren genuttigd op de weg
over de kwelbeek, en Greets vogelquiz zijn belangrijke factoren van de succesformule.

3.1.3 De Zagerij
De EZH kent een zaagploeg die in 2017 bestond uit: Regien,
Susan, Greet, Thom, Hans H, Cees, Rob, Ad, Ton, Rudy, Johan,
Arjen, Jos, Paul en Lap. Paul coördineert.
Voor het zaagseizoen bespreekt hij de zaagopgave van het
seizoen met Henk Winter. Al het zaagwerk staat in het kader
van het beheerplan van het Windbos met als doel verrijking
van de ecologische diversiteit en vergroting van de aantrekkelijkheid en het vergroten van het recreatieve gebruik van
het bos.
Twee kettingzagen zijn voor de zaagploeg beschikbaar.
2017 kende 5 zaagdagen. In januari (Windbos), februari (Vogelbos), oktober (Kwelbeek), november (Wadi) en december
(Windbos).

Ook buiten de deur was er inzet van de kwelbekers. Tijdens
de nationale burendag is er een zwerfvuil verwijderactie
gehouden in de Laren.

3.1.4 De Braamsluiperij
Greet coördineert de groep die schoffelt in de buurt, net
als vorig jaar is dat een wekelijkse activiteit geworden op
donderdagavond.
Deelnemers van 2017 zijn geweest: Greet, Hester, Marlies, Ine,
Paul, Hans, Lydia, Trees, Kees, Yvonne, Henk, Martin, Camelia,
Johan, Nicolette, Anita, Corrine, Regien, Joop, Mini, Ineke,
Mike, Maudy, Susan, Joris en Ruud.
Greet zorgt voor een goede balans tussen inspanning en
ontspanning.

Voor de kwelbekers vond er in week 43 een speciale , met
film, kwelbeekavond plaats in de “hut” van Susan.
In 2017 waren er nog drie schoffelploegen actief die een
eigen werkwijze en ritme kennen. Simon, Fred en Hans W
zag je veel aan het werk in de triple A border. Elly, Johanna,
Lieneke en Thom zijn veel bezig in en rond de steigerborder.
Marlies en Arjen nemen de bosborder voor hun rekening. De
Y&H border is voor Yvonne en Henk en de BZN voor Alfred en
Diana.
3.1.5 De Vogelbossers
In januari namen de Vogelbossers afscheid van Anneke
Weersma als coördinator. Haar taak werd overgenomen door
Martin.
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3.1.7 De sleutelclub
Voor het onderhoud van het EZH materieel en materiaal zet
de sleutelclub zich in. De club bestaat uit WW, Bram en Rob.
De club deed voor KUBOTA1 een doodsbericht uit in week 3.

Marrie, Rob en Dick zijn verantwoordelijk voor het beheerplan en Hans zorgt voor de technische zaken. Tot de vaste
kern behoorden verder Ruud, Anita, Johan, Anneke S., Nicolette en Greet, met catering van Adrie, Elise en José.
In februari werden, volgens planning, door de gemeente
weer vier abelen omgezaagd. Er werd keurig werk verricht,
zodat er relatief weinig schade ontstond. Het koste echter
wel veel arbeid om alles op te ruimen voordat het broedseizoen zou beginnen. De hulp van de EZH-zaagploeg was
daarbij onontbeerlijk.
In week 7 klonk het “lang leve de KUBOTA.2”.

De aanwezigheid van Japanse Duizendknoop achter Centraal
Wonen blijft een zorgpunt. We kunnen voorkomen dat de
woekeraar zich uitbreidt of schade aanricht, maar hij valt niet
uit te roeien.
Een ander zorgenkind is de Vlinderstrook langs het fietspad.
Eerdere pogingen om de grond te verschralen waren mislukt
en braam en pispotje bleven de dominante soorten. In overleg met de gemeente is nu kalk en bouwzand opgebracht,
in de hoop dat hierdoor de ruderale bloemensoorten weer
terug zullen keren.
Verder zijn dit jaar vooral veel iepen en jonge populieren
verwijderd, en zijn er duurzamer soorten (beuken, elzen en
mispels) voor in de plaats gekomen. In ruil voor grond van
de Jeu de Boule-baan om wat kuilen op te vullen kreeg het
Windbos overtollig hout uit het Vogelbos.
3.1.6 De Hanging Basket (HB)ploeg
In week 19 zijn de baskets vol geplant en opgehangen.
De watergeefploeg bestond uit Rob (coördinatie), Thom,
Willem, Bram en Lap. Elke woensdag was er een twee of
drietal bezig met het wateren van de planten. Per keer ging
er 600 liter water in de bakken. Met een zichtbaar resultaat.
Ook dit jaar was de buurt fleurig door de uitbundige bloei
van de baskets. Tot week 43 hebben wij genoten van de
baskets. Bijna 24 weken lang.

In week 13 was al het gereedschap zomerklaar.
In week 33 had KUBOTA2 een eerste lekke band. Dat was
vorig jaar wel anders.
In week 50 is de club gestart met de winterbeurt van het
gereedschap.
3.1.8 De snoeiploeg
Trees, Susan en Paul zijn de leden. Zij zorgen voor de noodzakelijke snoei van de boomgaard, een appelboom naast de
container en de bomen en struiken langs de kwelbeek.
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3.2 Activiteiten op individuele basis
3.2.1 Onderhoud woonomgeving
Velen hebben een stukje in hun directe woonomgeving
geadopteerd en onderhouden dat stukje het hele jaar door.
Dat varieert van het extra verzorgen van een hanging basket
tot het onderhouden van een gedeelte van het openbaar
groen of de openbare bestrating. Een stukje groen
wordt onderhouden door Anton, Karin , Nike, Sandra , Ton,
Bram, Rene, Alfred, Paul, Hans, Rob, Wim, Ate, Simon, Henk,
Yvonne, Trees , Anita, Levien, Bert, Hans K, Erica, Thom , Elly
en Rudy.
Bijzonder is het SJATO initiatief van Carol en Jos. In 2017 v
erscheen er een echte wijngaard langs de kwelbeek.

Een hoofdstuk apart is de prestatie van Lappie. Twee volle
dagen per week reserveert hij voor werk in de buurt. Hij gaat
jaarlijks in zijn uppie de kolken langs om die te schonen
van onkruid.
Ook de borstelmachine is als een vijfde ledemaat. De borstelkoning van de buurt is een titel die je niet zomaar verdient.
De verkeersborden neemt hij onder handen met een sopje.
Ook leegt hij met regelmaat de 10 afvalbakken en 4 depodog bakken van de wijk en loopt hij met zijn speciale karretje
zijn zwerfafval rondes.
Mede door de bijzondere inzet van Lap is de Hoekwierde de
schoonste wijk van Almere!
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4. De projecten en projectjes in uitvoering,
gerealiseerd, aangehouden of gestopt
Verfraaiing van de wijk is een jaarlijks terugkerend thema
tijdens de wijkbijeenkomsten in het begin van het jaar.
Dan wordt de voortgang van de projecten doorgenomen en
praten wij over het oppakken van nieuwe ideeën.
Realisatie van de ideeën is mede mogelijk gemaakt door het
cadeau van de gemeente na afronding van het groot onderhoud, de GroenDichterbij prijs en vele specifieke aangevraagde en verkregen subsidies.
Het wijkoverleg vond dit jaar plaats op 14 februari 2017.
In 2017 zijn er vier projecten door externe financiering gerealiseerd danwel gestart.
• Kwelbeek
• Uitbreiding jeu de boules baan
• Kwelwadi
• Plaatsing vleermuizenkast
• Trap in dijktalud

Een aantal monitor groepen houden de ontwikkelingen t.a.v.
flora en fauna bij. Er was financiele steun van de gemeente
en van particulieren.

Bij de kwelbeek hielden de zwanen en de sigaren trekkers de
gemoederen bezig.

De realisatie van de poëzie route vormde de afsluiting van
de inrichting. Immers in het voorjaar waren alle bomen en
struiken geplant en de foute wilgen vervangen Jos legde een
wijngaardje aan.
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Een donatie uit het Wierdenfonds vormde het startsein van
de uitbreiding van de jdb-baan. Met voor een totaal van
€ 2.026,00 aan materialen hebben Lap cs in 11 weken tijd een
topprestatie geleverd.

Tijdens de nationale natuurwerkdag plaatste René Spaargaren een pracht van een vleermuizentil langs de kwelbeek.

Voor met name Chris is in het dijktalud aan de Gooimeerzijde
een trap gebouwd in week 20.
Na het beschikbaar stellen van middelen door de RABO bank
(€ 470,00) en het NMFF (€ 500,00) is in week 38 gestart met
de realisatie van de kwelwadi. Een verbinding tussen de plek
waar niet gebouwd mag worden en de kwelbeek.
Hojan, de rilbaas heeft een tijdelijke, gerilde woning in het
Windbos betrokken om continuïteit in het werk te waarborgen. Jan heeft in twee kraandagen een derde van het tracé
vorm gegeven.
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Projectoverzicht 2010 - 2018
BESCHRIJVING PROJECT
“Aanpassingen” groen
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Omvorming Vogelbos
x
x
x
x
x
x
x
x
Omvorming Windbos (realisatie paden, rillen, openmaken bosrand,
open plekken met zitgelegenheden, nestkasten)
x
x
x
x
x
x
x
x
Boomgaard/kruidentuin			x			x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 121				
x
x			
x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 50, BZN			
x			
x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 33					
x			
x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 34				
x				
x
Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 42			
x			
Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 51			
x			
Omvorming bosrand Hoekwierde 42-50					
x
Realisatie bosborder Hoekwierde 1-5						
x
Realisatie steigerborder en hypericumborders					
x
Omvorming/realisatie border bij Hoekbrug & haag rond afvalpark			
x		
x
x
Omvorming/realisatie rozenpyramides/borders Kornbrug				
x			
Realisatie Hoeksteen			x			
Plaatsing rozen-/kamperfoeliebogen					x
Aanleg moestuinhaag/rozenboog		x
x			x
Planten/verplanten/velling bomen		 x
x
x
x
x
x
x
Realisatie 2 natuurstroken langs de gracht			
x			
Realisatie aanpassingen/verbredingen kwelsloot			
x			
x		
Realisatie vlinderstrook langs de dijk					
x
x
Realisatie bollenborders				x				
Realisatie kwelbeek							x
x
Realisatie kwelwadi								 x
Overige projecten
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Maken jeu de boulesbaan			
x					
x
Realisatie natuurlijke speelplek/klimbomen			
x			
x
Maken en verzorgen hanging baskets				
x			
KWAM			 x
x
x		
Plaatsing hondenpoep bakken			
x				
x
x
Wandelroutes/(natuur)educatie						x
Plaatsing bankje en afvalbak			
x					
x
IJsvogelwand				x
x			 x
Huiszwaluwentil						x
x
Gereedschapsberging			x			x
Welkomstborden						x
Verbeteren drainage					x
x
Ooievaarsnest 							
Tent voor evenementen				
x			
Kerstboom op het grote veld								
x
Dodecaëders langs de kunstroute						
Reanimatietrainingen					 x
x
x
x
Realisatie schelpenpaden					 x
x		
Pipo voor evenementen					
x
x
Zwemsteiger							
Aanpak molshopen						x
Water op het grote veld 						
x
Electra op het grote veld								
x
Opschonen gracht t.h.v. steiger							
Verduisteringsgordijn huiskamer woongroep							
Trappen buitendijks								 x
Proef rietbeheer t.b.v. vlinders						
x
Vogelkijkhut Windbos							x
Plaatsing vleermuizenkast								 x

2018

x
2018

5 Informeren, afstemmen, leren, helpen en
ontspannen. Ditjes en datjes.

5.3 Paas- en KerstTrees
Trees organiseerde ook dit jaar een kerststukkie en paasstukkie workshop. Veel creativiteit bij de deelnemers en fleurige
aandacht voor de “special ones” in de wijk.

5.1 Excursies/evenementen verzorgd door Greet en
Hester
Dit jaar was er de traditionele tuinvogeltelling, een opleiding
vogelherkenning, de eurobirdwatch en twee maal een nachtbeessie spektakel.
Greet zie je niet alleen regelmatig met de kijker rondlopen.
Ook gaat zij bepakt en bezakt richting Greets vogelvoederplek om die gevederde vrinden te gaan verwennen. Ook dit
jaar bracht Greet een zeer informatief vogeljaarverslag uit.

5.4 VLA
De samenwerking met de VLA vrijwilligers continueerde in
2017.Gezamenlijke deelname aan de WWO is een onderdeel
van de samenwerking.

5.5 Zelfbeheer buiten de Hoekwierde
Ton heeft een maaier en een aanhanger voorgefinancierd
t.b.v. o.a. zelfbeheerders in de Wierden. Ton is in gesprek met
de gemeente om te komen tot een structurele en duurzame
regeling.

5.2 jdb’en
Structureel gebruik van de jdb baan vormde de impuls voor
de uitbreiding.
De start van het wekelijkse jdb’en was in week 16. De laatste
avond was in week 39. Dus 23 weken was er op dinsdagavond jdb plezier. In week 20 was er een Chinese delegatie
op bezoek. Met verwondering namen zij kennis van de Hollandse tai chi variant.

De pipo heeft bijgedragen aan het succes van de lichtjestocht, en vormde een rustplek voor de zelfbeheer groepen
van het Kronkelveld en de Uithof.
Leuke initiatieven even buiten onze buurt waren op het
Meerveldplein( border) en in het Park Uithof (wilgenspeelpark en aanleg bloemenweide).
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5.6 Externe ontwikkelingen

5.7.5 Dievengilde
Het dievengilde was actief bij meerdere particulieren. Ook de
EZH wist de dievendans niet te ontlopen.
Zo verdween er een kruiwagen en is de motor heggenschaar
oneigenlijk “geleend.”.

T.b.v. de werkzaamheden aan de A6 was er het plan om een
omvattend zandtransport via de Velden richting de A6 te
laten plaatsvinden. In week 13 werd door de inzet van twee
Veldenaren een andere oplossing gevonden
De raad heeft een Omgevingsvisie vastgesteld. Ontwikkelingen langs de Gooimeerdijk worden daar, op termijn, aangegeven.
Plannen voor de realisatie van het project kustzone worden
steeds concreter. Dat plan is voor ons zeer belangrijk omdat
er een directe relatie is met de windbosflat.

5.7 Verrassingen
5.7.1 Joyrider
Tijdens de hevige sneeuwval in week 50 reed een sneeuw
joyrider zich vast in het orchideeveld.
5.7.6 Storm
Het stormde hevig in week 37. De schade viel mee.
5.7.7 Sneeuwval
Het was code rood tijdens de sneeuwval in week 50.
Een grote wilg nabij Greets vogelvoederplek ging tegen
de vlakte.
5.7.8 Eenden broedkorf
Wij kregen een eenden broedkorf cadeau van Rinus Hofs in
week 50.
5.7.9 Pestvogel
Aanwezigheid van de pestvogel in de wijk was een echt Sinterklaas cadeau.

5.7.2 Dode brandvos
Stef vond een dode brandvos onder de weg over de kwelbeek in week 1. Duidelijk geval van vuurwerk stress.

5.7.3 Aanslag afvalbak
Aanslag op een afvalbak vond plaats in week 25. Zwaar vuurwerk deed de bak uitbuiken.
5.7.4 Nieuwe Depodogbak
Een nieuwe depodogbak (gemeente bedankt) is geplaatst
in week 17 langs de gracht. Dit ging gepaard met een herschikking van de overige drie bakken. Het gehele jaar was er
ergernis over het verplaatsen van de bak op het grote veld.
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5.7.10 De foto’s van Arjen
Elke week maakt Arjen prachtige foto’s van bijzonderheden
en met name van de natuur in onze buurt. Velen hebben aangegeven die foto bijdrage in het journaal zeer te waarderen.

5.7.11 De “Zwaf”
In de zomer hield de zwaf de gemoederen intens bezig. Velen
keken uit naar een ontmoeting. Er is gezocht in alle hoeken
maar de verblijfplek van de “zwaf” is onontdekt gebleven.
5.7.12 IJsvogel
De ijsvogel vist dagelijks in de kwelbeek. De vogel heeft nog
niet gebroed in zijn wand. Maar wie weet.
In ieder geval heeft de ijsvogel een vaste standplaats.
Een kunstwerkje gemaakt en geschonken door Piet Hoeijmakers werd op 30 december onthuld.
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6 Financiële steun
• NMFF, Fonds Verbraaken

• Rabobank Clubkas Campagne

• Landschapsbeheer Flevoland

• Particuliere sponsoring
• Wierdenfonds
• Oranjefonds

• Meer Dan Handen Vrijwilligersprijs
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8 Financiën
Winst en verlies per 31 december 2016
Kosten

2016

2017

Opbrengsten

Afschrijvingen
e 1.827
875
Beheervergoeding Almere
Gereedschappen en materialen
860
755
Oranjefonds
Onderhoud
2.029
1.168
Groen Dichterbij
Brandstoffen
1.586
1.276
Donaties bewoners
Verzekeringen
426
1.239
Streekfonds Flevoland
Bijeenkomsten en communicatie
1.458
1.190
Wierdenfonds
Opleidingen
1.580
333
NMFF
Verfraaiing
11.623
3.193
Wijkbudget Almere
Contributie en huur
841
750
Diversen
Diversen
796
1.148
Rabo fonds
			VMCA
e 23.026
11.297		

2016

2017

e 10.308
0
400
5.351
2.000
0
0
525
775
453
0
e 19.812

10.000
800
0
1.147
250
1.000
800
525
514
480
500
15.516

2016
e 6.370
16.945
0
0

2017
21.205
4.845
0
186

e 23.315

26.236

Winstbestemming
Winst voor bestemming
Bestemming/bijdrage
Reservering vervangingsaanschaf
Reservering opleidingen
Reservering zwaluwentil
Herinvestering
Toevoeging eigen vermogen

e -3.214

3.610

e0
1.667
2.689
-1.827
-685

12.100
0
0
-875
14.835

Balans per 31 december 2017
Activa
2016
2017
Passiva
Vaste activa
e 1.753
12.978
Eigen vermogen
Debiteuren
0
0
Voorziening vervangingsaanschaf
Nog te ontvangen baten
0
0
Crediteuren
Spaarrekening
17.240
10.240
Nog te betalen kosten
Bank en kas
4.322
3.018
			
e 23.315
26.236		
			

Activiteit		mensuren
Eigen uren
2016
2017
Regulier onderhoud
2.500
3.000
Naast de financiele bijdrage is de tijd die bewoners besteden aan
het beheren van de openbare ruimte essentieel. Zonder inzet van
Projecten verfraaiing
2.000
700
bewoners zou er niets gebeuren. We hebben een inschatting gemaakt
Coördinatie/jaarverslag/journaal
400
400
hoeveel uren er geïnvesteerd zijn.
Totaal
4.900
4.100
In 2017 zijn er wederom een flink aantal (700) uren besteed aan het
Omgezet in €
€ 22.050
18.450		
verfraaien van de Hoekwierde*. Daarnaast zijn veel uren geïnvesteerd

in het delen van ervaringen met belangstellenden in Nederland.
Om een vergelijk te maken met de financiële bijdragen zijn de bestede
uren vermenigvuldigd met de belastingvrije vrijwilligersvergoeding
van € 4,50 per uur.
* Het betreft de inrichting van de kwelbeek (€ 200,00), uitbreiding jdb-baan
(€ 200,00) en de wadi (€ 300,00).
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CONTACTGEGEVENS Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde
Ton Huijzer, voorzitter
Hoekwierde 51, tel.: 036 5386649
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Hoekwierde 57, tel.: 036 5314557
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