
 

 

Hartelijk welkom op deze zondag, 5 januari twee duizend twintig.  

Of moeten we nu zeggen: 20-20. Als je 20-20 zegt, klinkt dat een beetje als een uitslag van een 

voetbalwedstrijd bij de F'jes. Maar zeg je tweeduizendtwintig, dan zeggen diezelfde F’jes al gauw: ok, 

Boomer. 

20-20 of tweeduizendtwintig: ik wens jullie een heel gezond en voorspoedig jaar. En wens jullie ook 

een heel mooi tuinjaar toe. 

In 2016, en dat lijkt alweer ver achter ons, leek Koers 2025 een einde te maken aan ruim 60 jaar 

Amstelglorie. 

Gelukkig stonden velen van ons op, om weerstand aan deze dreiging te bieden. Wie herinnert zich 

niet de 10.000 handtekeningen? Of de met bloemen getooide raadsvergaderingen waar we volop 

inspraken? 

En we hebben het tij weten te keren: iets wat we met z'n allen hebben gedaan. Iets waar we met z'n 

allen trots op mogen zijn. 

Nu we 3 jaar verder zijn, en die dreiging van toen verder weg lijkt dan ooit, moeten we niet 

overmoedig worden en niet op onze lauweren gaan rusten. 

De bouwdrift blijft. Ik las bijvoorbeeld in het Parool van 20 december dat Amstelveen zich niets 

aantrekt van de bezwaren van het kabinet, en de bouw van duizenden studentenwoningen onder de 

vliegroutes van Schiphol gewoon doorzet. Dit voelt, zo hoorde ik, opnieuw als een dreiging voor 

tuinparken die dachten veilig te zijn onder de aanvliegroutes. 

Niets doen kan dus een gevaarlijke optie zijn, ook voor Amstelglorie. We moeten Amstelglorie blijven 

ontwikkelen en blijven kijken naar de toekomst. Amstelglorie nog steviger verankeren in haar 

omgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook om Amstelglorie straks door te kunnen geven aan de 

volgende generaties. En dit zullen we opnieuw met z'n allen moeten doen.   

In 2020 hopen we weer op leuke en gezellige voor en door jullie georganiseerde activiteiten, zoals de 

lampionnenoptocht, samen koken en eten op de vrijdagavond, de fietspuzzeltocht, discoavonden, 

nieuwe activiteiten en misschien nog een keer dat fantastische Mendy's Bingopaleis. 

Maar natuurlijk zien we ook graag activiteiten waar een breder publiek op af komt. De Kunstroute, 

open dag, natuureducatie en allerhande cursussen, Reuring en opnieuw deelname met de 

Wolkerstuin aan de Open Monumentendag.  

In 2020 staat ook de stippenkeuring op het programma. Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk 

Tuinieren. Het lijkt misschien appeltje-eitje, maar we moeten die 4 stippen nog maar wel even 

binnenhalen. Duurzaam en natuurlijk tuinwerk aan de winkel dus. 



En in maart dit jaar gaat de Parkwinkel weer open. Anita, de nieuwe uitbaatster, staat te trappelen 

van enthousiasme. Het succes hangt ook van onszelf af: loop straks eens wat vaker de Parkwinkel 

binnen. 

En in 2020 moeten we nieuwe stappen zetten in de uitwerking van onze visie. Nieuwe plannen en 

ontwikkelingen. Verandering. En daar hebben we jullie allemaal hard bij nodig. 

Claudia de Breij had het in haar nieuwjaarsconference ook over dingen die veranderen. 

Claudia had het bijvoorbeeld over het vrouwenkiesrecht. Hoe veel strijd er nodig was voordat 

vrouwen eindelijk hetzelfde kiesrecht kregen als mannen. En dat het tot 2019 duurde voordat het 

Nederlands  

vrouwenelftal net zo werd gesteund als het mannenelftal, en net als de mannen in 1974, eindelijk 

ook eens de finale mochten verliezen. 

Allemaal veranderingen. En bij al die veranderingen waren er mensen die voorop liepen: Aletta 

Jacobs voor het vrouwenkiesrecht en Shanice van de Sanden en Sherida Spitse bij het 

vrouwenvoetbal. 

Dingen veranderen. Dingen veranderen door mensen die voorop durven lopen. 

Dit geldt ook voor ons op Amstelglorie. Dingen veranderen door mensen die voorop durven lopen. 

Zonder vooroplopers verandert er weinig. Vooroplopers zijn nodig om Amstelglorie verder te 

ontwikkelen en te laten groeien. Mijn oproep begin dit jaar is dan ook: Sta op en ga mee voorop 

lopen. 

Maar veranderen is niet altijd even makkelijk. Soms moet je iets van je eigen belang kunnen laten 

schieten voor het grotere belang. De voorhoede moet begrip en empathie hebben voor de 

achterhoede. En dat geldt ook andersom. Alleen op die manier doen we het echt met z'n allen. 

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat we ertoe in staat zijn op Amstelglorie. Vol vertrouwen 

kijk ik dan ook naar de toekomst van Amstelglorie in tweeduizendtwintig, ok Boomer, en de jaren 

daarna. 

Ik wens jullie nogmaals een gezond, voorspoedig en een fantastisch jaar om te tuinieren. Want 

tuinieren, dat is toch vooral waarom we hier op Amstelglorie zijn. 

5 januari 2020 

Erik Teusink voorzitter 


