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Van het BESTUUR

In het afgelopen tuinseizoen zijn er een tweetal hondenincidenten geweest op ons
tuincomplex. Het bestuur voelt zich naar de verenigingsleden toe verplicht hierover wat
informatie te geven. De eerste stap van het bestuur in deze zaak was om de tuinder te
verplichten een dranger te zetten op het tuinhek om zo de hond op de tuin te houden en
de hond te muilkorven. Hoor en wederhoor is toegepast. Het bestuur stond aanvankelijk
op het standpunt dat een muilkorfgebod in deze op zijn plaats is. De voorzitter is voor
informatie op het stadhuis geweest en heeft de dierenpolitie om advies gevraagd.
Tenslotte heeft de voorzitter zijn licht opgestoken bij een dierenarts. Een en ander
heeft er toe geleid dat het bestuur bereid is de hond en zijn baasje de gunst van de
twijfel te geven. Schriftelijk heeft het bestuur meegedeeld, dat “het muilkorfgebod
vooralsnog vervalt. Mocht de hond onverhoopt toch in een volgend bijtincident vervallen,
dan zal dat tot een muilkorfgebod op de tuin leiden, opgelegd door het bestuur.”
De tuinders langs de Beukenlaan en de Chrysantenlaan kunnen met betrekking tot de
graafwerkzaamheden voor het water- en elektraproject een uitnodiging van het bestuur
tegemoet zien voor overleg inzake de te smalle paden langs de tuinen voor het werk met
de graafmachine.
De aanvang van de tweede fase van het water- en elektraproject zal zijn in het voorjaar
zo gauw als de grondwaterstand is teruggezakt naar werkbaar niveau.
Wel dienen eerst de funderingen voor de verbindingskasten te worden gestort en de
watermeterputten geplaatst. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte.
Over ziekte en bijzondere omstandigheden waardoor tuinders tijdelijk 'uitgeschakeld
zijn' wil het bestuur graag geïnformeerd worden. Pas dan kan het bestuur actie
ondernemen door de commissie 'Lief en Leed' in te schakelen, de schouwcommissie en de
coördinator algemeen werk op de hoogte te stellen. Onze ervaring heeft geleerd dat dit
veel teleurstelling en misverstand kan voorkomen.
Wat zijn de regels als een tuinder zijn tuin opzegt? Er wordt een datum afgesproken
voor taxatie van de opstallen en zo nodig afspraken gemaakt over opruimen van rommel op
de tuin in de breedste zin van het woord. De tuinder blijft verantwoordelijk voor zijn/
haar tuin tot de overdracht van de sleutels aan het bestuur en/of de verkoop/overdracht
heeft plaatsgevonden. Een tuin kan dus nooit tijdelijk een soort “niemandsland” zijn
waarop iemand zich toegang verschaft om dingen weg te halen. Zelfs als de vertrokken
tuinder al een paar maanden daarvoor toestemming heeft gegeven om dingen weg te halen,
dan is die toestemming geldig tot de inlevering van de sleutels en/of de overschrijving
naar de nieuwe tuinder. Het bestuur benadrukt hier nogmaals wat in het reglement staat:
“Het is niet toegestaan zonder toestemming iemands tuin te betreden”.
Van twee bestuursleden hebben we onlangs afscheid moeten nemen.
Dörte Roth, portefeuille Bouw en Schouw. Zij verhuist met haar gezin naar Kleve in
Duitsland. We wensen haar en haar gezin een goede toekomst in hun nieuwe woon-
omgeving. Hans Holtmaat heeft zijn functie als 2e secretaris en bestuurslid opgezegd.
Hij kon zich niet altijd verenigen met de bestuurslijn en dat werd hem te zwaar. We zijn
hem zeer erkentelijk voor de vele uren, die hij gestoken heeft in de wijzigingen van de
statuten en de reorganisatie van het huishoudelijk reglement. Hans blijft bereid om het
bestuur en de vereniging ook in de toekomst te ondersteunen. Het bestuur heeft
inmiddels van beiden op passende wijze afscheid genomen.
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Bij de opening van het nieuwe tuinseizoen op zaterdag 4 maart zullen we elkaar bij de
receptie voor onze tuinjubilarissen en de seizoensopening van de winkel hopelijk weer
zien.

Namens het bestuur, Jacques Bot, voorzitter.
--------------------------------------------------------------------

NIEUWS

Op zaterdag 4 maart a.s.
willen we het nieuwe tuinseizoen
openen met:

 water op de tuin
 openen van onze tuinwinkel van 10.00-13.00 uur
 aansluitend een receptie van 14.00-16.00 uur in de Westring
 met het feliciteren van onze jubilarissen families:

Foppe de Boer, tuin 125 40 jaar tuinlid
Antonio Gonzalez, tuin 50 40 jaar tuinlid
Bert Post, tuin 43 25 jaar tuinlid

We zien u allen graag tegemoet!

-----------------------------------------------------
Oude en nieuwe tuinleden
Helaas heeft Manja de Boer van tuin 41 ons verlaten, zij gaat de rust en ruimte
opzoeken in het noordoosten van het land. Wij danken haar voor het vele wat ze
voor onze vereniging betekend heeft.

Ook Dörte Roth van tuin 66 gaat verhuizen, maar naar het oosten, net over de
grens bij Nijmegen. Ook haar bedanken we voor haar inzet voor de Bouw- en
Schouwcommissie. Wij wensen beide tuinders veel geluk in hun nieuwe woonplaats!

Per 1 januari 2017 hebben we twee nieuwe tuinleden erbij gekregen:
- op tuin 41 Robin Kerssens en
- op tuin 66 Raymond Dijkman.

Wij heten hen hartelijk welkom binnen Jan Vroegop!
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LIEF & LEED

Lief & Leed heeft veel zieke tuinders even een kaartje of bloemetje gestuurd.
In 2016 hebben we: - 23 kaarten verstuurd

- 12 boeketjes bloemen gebracht.
- 4 boeketten bloemen/kaarten i.v.m. overlijden familie
- 2 echtparen die 50 jaar getrouwd waren

Graag willen we ook in 2017 de mensen niet vergeten als ze ziek zijn. Daarom een
herhaalde oproep: Mocht je weten dat er iemand ziek is, meldt dit ons, dan kunnen
wij hen met een attentie of bezoek laten weten, dat we aan hen denken.

Commissie Lief & Leed, Irene Hendriksen irenedesaunois@telfort.nl
Truus van de Griendt: j.griendt9@chello.nl

--------------------------------------------------------------
In december waren wij 50 jaar getrouwd.
Wij willen hierbij de commissie Lief & Leed en het bestuur
hartelijk danken voor de prachtige bloemen en de heerlijke
fles wijn. Het was een onvergetelijke dag!
Dick & Nel Paulisse (tuin 79)
--------------------------------------------------------------------

Winter op de tuinen [Foto: Janneke Pepers]
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Jubilarissen 2017

Namens lief en leed mocht ik interviews afnemen bij onze jubilarissen.
Wat fijn dat alle jubilarissen mee willen werken en dank hiervoor.
Wat waren het leuke gesprekken!

Bij Familie de Boer, tuin 125, (40-jarig jubileum) was het eerste interview, een
beetje onwennig ging ik naar ze toe. Ik kwam bij lieve mensen en heb een fijn
gesprek gehad! En mocht foto’s maken.

Foppe en Puck de
Boer

Bert (en Gerrie) Post.
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En toen het tweede interview met de familie Post, tuin 43 (25-jarig jubileum).
Had afgesproken op de tuin, maar het was zo vreselijk koud! Bert Post stelde voor
om naar het Ankertje te gaan en onder het genot van een kopje koffie hebben we
daar een leuk gesprek gehad. Zijn vrouw was helaas verhinderd.
Leuke verhalen en ben blij dat hij dit met mij wilde delen!

Antonio en Lenie
Gonzalez

Het laatste interview was bij de familie Gonzalez, tuin 50 (40-jarig jubileum).
Fijn om daar ook een gesprek te houden, ben lange tijd bij hen geweest en heel
erg leuke verhalen gehoord, de tijd was omgevlogen. Als je veel herinneringen
hebt opgehaald, is het zó laat.
Antonio gaat op zaterdag altijd naar zijn kleinkinderen voetballen kijken.
Opa is hun grootste fan, maar deze keer is hij thuis gebleven om met mij dit
gesprek aan te gaan. Antonio en Lenie, het was een heel fijn gesprek!

Lief & Leed.
-----------------------------------------------------

Sneeuwklokjes delen
De pollen van sneeuwklokjes zijn na een paar jaar groot genoeg
om te delen en over de tuin te verdelen. Als je dit ieder jaar
met een paar pollen doet, raakt langzamerhand de hele tuin vol
met sneeuwklokjes…!
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KERST 2016
Foto’s: Chrit Souren.
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Verslag: KERSTMARKT 2016

Onder de bezielende leiding van Engel Tipjes werd – op diens
initiatief - ook dit jaar op 11 december een Kerstmarkt
georganiseerd. De kantine werd daarvoor in  een gezellige
Kerstsfeer omgetoverd.

Creatieve vrijwilligers maakten mooie kerststukjes die
laaggeprijsd de deur uitgingen. Ook de kerstspulletjes (door
onze leden aangeleverd) veranderden voor een klein prijsje
van eigenaar. Naast gratis koffie en thee kon men tegen een
kleine vergoeding andere consumpties kopen, zoals: snert,
glühwein, broodje kroket etc.

Voorts was er een keur aan honingproducten te koop.
Prachtige zelfgemaakte felicitatiekaarten kon
je voor een ‘flutbedragje’ meenemen. Door de
mooie prijzen was de Tombola vrij snel door de
loten heen.

Kinderen mochten zelf gratis kerststukjes maken, ook dat
was een succes! Eveneens was er een demonstratie
bloemschikken op hoog niveau.

Het was over het algemeen gezellig druk, hoewel we toch wat
meer leden van “Jan Vroegop” hadden verwacht.
Het doel was een gezellig ontmoetings-evenement te
organiseren (zonder winstbejag).
Toch bleef er netto nog € 351,- over. Bezoekers bedankt!

Het Kerstmarktteam
José & Wil Smits, Marian Vet, Sonja & Engel Tjipjes.
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--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Nestkastje schoonmaken
De vogels gaan al vroeg in het seizoen
op zoek naar een geschikte nestplaats.
Heb je in januari de nestkastjes nog
niet schoongemaakt?
Het kan nu nog…!

Groot assortiment garens zoals: 
Austermann - Zitron - Rowan - Stylecraft

Kleine Tocht 7L, Zaandam
075-6124024 

www.zaansgeluk.nl

  De winkel voor haken, breien  
en fournituren
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DE ACTIVITEITEN – Workshop Bloemschikken

Op zondag 9 april 2017 is er een workshop bloemschikken in de Westring.
Het is dan bijna Pasen, dus word het een zgn. Paasstuk.
Dit onder leiding van Winnie Schipper.

Met de kerstmarkt heeft Winnie een demonstratie
kerstschikking gegeven. Tijdens de kerstmarkt kwamen
er vanuit de bezoekers vragen of er een workshop
Bloemschikkunst kon komen.

Vandaar nu deze workshop, wel moet u zich daarvoor opgeven, omdat er maar
voor 25 personen plaats is, dus wees er snel bij!
Wilt u meedoen, geeft u zich dan op vóór maandag 20 maart a.s.
Via email: e.tjipjes@kpnplanet.nl of via tel.: 06 20337719.

De prijs voor deze workshop bedraagt € 19,50 inclusief materiaal.
Het bedrag willen we graag vóór maandag 27 maart ontvangen op rekening
nummer: NL 03 INGB 0005388219 t.n.v. W.W.M. Schipper-Mijnders.

Wilt u wel een goede snoeischaar en een scherp mesje meenemen a.u.b.
We hopen er een gezellige zondagmiddag van te maken van 14.00 – 16.00 uur.
Met gratis koffie of thee!
--------------------------------------------------------------

OPROEP RECEPTEN

Beste tuinleden,

Hierbij wil ik een beroep doen op jullie, onze tuinders.
Ik wil bekijken of ik een receptenboek kan maken met
inbreng van de tuinders van Jan Vroegop. Hebben jullie
een lekker recept en wil je dit met ons allen delen?

Dan vraag ik een kopie te sturen naar: irenedesaunois@telfort.nl
of dit in de brievenbus van Jan Vroegop te deponeren.

Als we genoeg recepten binnen krijgen, kan ik het in een boekje laten binden.
En hoop dat we dat dan kunnen laten zien in juli op de Open Dag 2017.

Irene Hendriksen, tuin 55
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Gezichtbepalende en bijzondere bomen in de tuinen van ons park

In het najaar van 2016 hebben wij op verzoek van het bestuur de bomen in ons parkgroen
geïnventariseerd, waarover wij in de vorige Vroegopper al schreven. Ook de
gezichtbepalende en bijzondere bomen in de particuliere tuinen zijn geïnventariseerd,
omdat die het beeld van het park mee bepalen. De prachtige groenstroken met de hoge
bomen vormen één natuurlijk geheel met de bomen in onze tuinen, waarover wij u hierna
willen informeren.
Die inventarisaties kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Overal om ons heen horen we
complimenten over ons mooie tuinpark. Daar zijn we blij mee en dat willen we graag zo
houden, maar dat gaat niet vanzelf. Sluipenderwijs verliezen we veel mooie bomen, zowel
in het parkgroen als in de tuinen. Dat komt aan de ene kant door groot onderhoud,
stormschade of ziekte, maar aan de andere kant, doordat er soms plotseling mooie bomen
worden gekapt of getopt uit
onwetendheid of gebrek aan
waardering. Het verlies aan hoge
en bijzondere bomen op de tuinen
sinds de vorige inventarisatie in
2006 is aanzienlijk, ca. 100 bomen
(zie afb. 1). De inventarisatie van
alle bomen geeft ons het inzicht
in het bomenbestand dat nodig is
voor een goede omgang met onze
bomen.

Gezichtbepalende en bijzondere bomen
Een boom is gezichtsbepalend, wanneer hij door zijn hoogte en vorm het beeld bepaalt in
zijn omgeving. Als criterium hebben we ca 8 m. hoogte en minstens 12 cm stamdiameter
op 1 m. hoogte. Bijzondere bomen betreft uitzonderlijk fraaie exemplaren of zeldzame
bomen. Vaak zijn ze tevens beeldbepalend, maar soms zijn het lager blijvende bomen.
Denk daarbij aan hoogstamfruitbomen, magnolia’s e.d., die de 8 m. niet halen (zie foto).
De nadruk ligt in ons overzicht op het meest opvallende aspect van de boom: formaat en
hoogte. In het totaal zijn er 112
gezichtbepalende bomen geteld.
Daaronder zijn ook de
laanbomen die van de vereniging
zijn, de 9 essen en 1 linde langs
de Deudekomlaan (in 2006
waren dat er nog 10 en 6) en
4 verkommerde linden langs de
Lijsterbeslaan. Het spreekt
voor zich, dat in de
gecultiveerde tuinen de
meerderheid van de bomen ook
gecultiveerd is. hoge bomen op de tuinen

berk******* 21

es  14

fijnspar*** 10

Calif. Cipres*
10

eik** 5

els 5

levensboom* 5
Atlas ceder ***

6 Leylandcipres*
7

watercipres** 3

veldesdoorn 2
lariks  2

gleditia* 2

esdoorn 3
linde 4

grove den* 4

blauwspar*** 3

zilverspar 2
rode beuk 1

amberboom* 1

ginkgo 1

Oostenrijkse
den* 1
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Foto 1. Bijzondere jeneverbes

Slechts een minderheid van de hoge bomen, betreft bijzondere exemplaren. Daaronder
zijn ook inheemse bomen als eik, grove den (zie foto 2) en berk. In de grafiek worden alle
hoge bomen met naam genoemd met het aantal exemplaren. De bijzondere, fraaie of
zeldzame exemplaren hebben bovendien een “*”, asterisk meegekregen. Dit betreft
regelmatig berken, enkele blauwe Atlas ceders, eiken en fijnsparren. Wat exotischer
voorbeelden zijn twee hoge watercipressen en een gleditsia. Niet alle zeldzame bomen
zijn als bijzonder aangemerkt, omdat zij niet altijd volgroeid zijn of niet hun natuurlijke
vorm hebben behouden, door ruimtegebrek of vaker door toppen of snoeien.

Foto 2. Deze
gezichtbepalende grove
den verfraaid meerdere
tuinen
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Tenslotte hebben we ook naar de conditie van de bomen gekeken, want er zijn ook nogal
wat bomen afgevallen door forse ingrepen of gewoon door ziekte.

Verspreiding van gezichtbepalende bomen
De tabel hieronder laat de verspreiding van de hoge bomen per wijk zien.

Wijken tuinnrs. Aantal tuinen zonder hoge boom met hoge boom
Deudekomlaan Zuid 1-19 20 6 14
Deudekomlaan Noord 20-59 41 22 19
Rotonde Nrd en W 60-92 35 17 18
Wilgenlaan West 92a-125 33 23 11
Alle tuinen 1-125 130 68 62

Over de hele linie zijn er wat meer tuinen zonder dan met hoge bomen. Ten westen van de
Wilgenlaan zijn bomen schaars in de tuinen, ten oosten van de rotonde ook. Zeker als men
daar de laanbomen erbuiten laat.

De verspreiding van gezichtbepalende hoge bomen over de tuinen is in afb. 2
weergegeven. De grotere dichtheid aan de zuid- en oostkant van het park wordt
versterkt door de laanbomen.
We zagen al in afbeelding 1,
dat daar ook veel bomen
verloren zijn gegaan.
Overigens hoeven we ons niet
blind te staren op het
bomenverlies, want in
meerdere tuinen groeien
jonge mooie bomen uit tot
toekomstige blikvangers.
Bijzondere exemplaren zijn
nu al geïnventariseerd en ook
de laagblijvende opvallende
bomen, vooral oude fruitbomen en wat zeldzamer bomen als vaantjesboom, treurpeer,
schijnbeuk en ginkgo. Zij hebben een stip in de betreffende tuinen gekregen, tenzij ze
door ingrepen hun karakteristieke vorm verloren hebben. De verspreiding van de stippen
laat zien dat de tuinen ten westen van de Wilgenlaan op dit punt wat minder bedeeld zijn.

Zo laat de inventarisatie een gedetailleerd beeld zien van onze tuinbomen. Al deze
gegevens vormen een aanzet om het bomenbeleid nog beter af te stemmen op behoud van
al het moois dat ons tuinpark te bieden heeft. Met meer aandacht voor onze
beeldbepalende en bijzondere bomen, die structuur geven aan onze tuinen en variatie aan
het park als geheel, zal onze waardering en die van andere tuin- en natuurliefhebbers
voor het park alleen maar toenemen.

Jan Besteman (tuin 38) en Fred Roovers (tuin 46).
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‘Tuin in beeld’ is een inkijk in één van de tuinen op Jan Vroegop. In iedere uitgave
van dit blad komt een persoonlijk verslag over het tuinieren op ons mooie complex.
Deze keer het verhaal van Saskia Bakker op tuin 6.

De tuin van Saskia ligt naast de Ringweg op de hoek van de Tulplaan. Tijdens de
laatste Open dagen werd ik altijd heel hartelijk ontvangen. Naast de gezelligheid
en de intieme sfeer stonden er prachtige keramieken werken verspreid tussen het
groen. Nu het in de winter kaler is, zie je de structuur van de tuin en merk je dat
er goed over is nagedacht: het heeft vele leuke hoekjes, maar toch blijft het een
geheel. Nieuwsgierig naar het verhaal achter deze tuin maak ik met Saskia een
afspraak.

Hoe ben je hier verzeild geraakt?
Ik heb me ingeschreven tijdens de Open dag in 2007. Er was onmiddellijk een tuin
vrij maar toen ik die zag, zakte mij de moed in de schoenen. Het was een grote
bende! Terwijl ik daar rond liep, werd ik aangesproken door de tuinder van tuin 6,
mijn huidige plek. Hij vertelde dat hij weg wilde en dat ik de tuin kon overnemen.
Ik vond het direct een mooie plek en zei ‘ja’. Alles was binnen een maand geregeld
en was ik de bezitter van een stukje paradijs geworden. Vroeger had ik altijd al op
een boerderij willen wonen, maar dat zat er helaas niet in. In de tuin bij mijn eigen
huis is nauwelijks zon, dus hier is het genieten.
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Wat heb je allemaal aan de tuin veranderd?
Om te beginnen heb ik samen met mijn vader een toilet gemaakt. Helaas is hij kort
daarna overleden. Hij heeft nooit kunnen zien hoe de tuin uiteindelijk is geworden.
Dat is heel jammer en ook de reden dat ik mij emotioneel nog sterker verbonden
voel met dit stukje grond. Verder waren er wel drie terrassen met los grind en
dat werkte niet, alle steentjes bleven aan mijn klompen vol met klei hangen, dus
die moesten weg. Ook het huisje moest opnieuw worden geschilderd omdat de
vorige tuinder het rood had geverfd. Dat vond ik wel jammer want het was een erg
mooie kleur. Een perkje met rozen die niet goed gedijde, heb ik vervangen door
lage fruitboompjes. Deze zijn ook bedoeld als een afscheiding vanwege de
industrie die naast het complex ligt. Tenslotte heb ik tijdens het Berberis project
een nieuwe haag gekregen en daardoor is de tuin flink opgeknapt.

Welke plannen heb je nog voor de toekomst?
Ik ben heel blij met de tuin zoals hij nu is en als er wat verandert is dat meestal
iets wat natuurlijk ontstaat, doordat er bijvoorbeeld een behoefte is die
verandert.

Van welke planten of bloemen in je tuin houd je het meest?
Absoluut stokrozen! Met het algemeen werk op het complex houd ik de slootkant
netjes. Daar heb ik allemaal stokrozen geplaatst. Het ziet er nu veel beter uit dan
voorheen. De rode esdoorn is het pronkstuk van mijn tuin. Als het zonlicht door
het bladerdak valt dan zeg ik tegen iedereen; kijk nou eens, hoe prachtig!
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Een boom waar ik ook trots op ben, is de appelboom die ik heb gered. Deze zou
vanwege een nieuwbouwproject worden gerooid en dat vond ik reuze zonde. Het
heeft wat voeten in de aarde gehad, want hij had al een flink formaat. Met
vereende krachten is het toch gelukt en ik heb er geen moment spijt van gehad.
Het lekkerste in mijn tuin is de vijg. Voordat ik er eentje had, wist ik niet hoe
lekker een verse vijg kon zijn, echt een verrassing.

Verder heb ik nog een redelijk grote vijver met veel
insecten, kikkers en waterplanten. Ik houd er niet zo
van om alles onder een net te spannen, vandaar dat ik
geen vissen heb. Mijn buurvrouw heeft stiekem een
keer wat goudvissen - die ze zelf niet wilde - bij mij in
de vijver gezet. Wij hebben er erg om moeten lachen,
maar helaas heeft de reiger er een goed maaltje aan
gehad.

Doe je naast tuinieren nog meer op de tuin?
Jazeker! Koken, lezen, genieten en kletsen met de buren. Tijdens de Open dag heb
ik mijn tuin vol staan met kunst. Sommige dingen maak ik hier, maar de objecten
van keramiek die maak ik elders. Mijn hobby is fotograferen. Ik maak niet alleen
foto’s van mijn eigen tuin maar van ons hele complex. Dan heb ik het gevoel dat ik
over een heel groot landgoed loop.

Zou je zonder de tuin kunnen?
Nee! Behalve als ik een huis zou bezitten met net zo’n tuin erbij. Wanneer ik aan
mensen vertel dat ik een volkstuin heb, dan zijn ze altijd zeer verbaasd als ze
komen kijken. Ze reageren dan met; ‘’Ja, maar dat wil ik ook”.
De volkstuin hier is zoveel meer!

Interview en foto’s: Janneke Pepers, tuin 36a.
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Klei

Ik ben geboren ‘op het zand’. Rul, los en heerlijk zwarte grond. In de
lente is elk scheutje groener door het duister waar het uit ontsproten
is. Lekker met je handen diep in de aarde. Geen weerstand maar
strelende structuren. Voedzame bodem voor urenlange wandelingen
door bossen die je kunnen omsluiten. Zand, de stof waaruit ik ben
opgebouwd en die mij altijd doet verlangen naar huis. Heimwee heb ik.

Nu woon ik op klei. Rijke klei. Koud, hard en stugge substantie.
Verlangend naar zachtheid droom ik van vroeger. Nostalgie vult mijn
hart vol met zuchten en weemoed. Zwoegend hak en vloek ik mij nu
door het veld, hopend op een tijd waarin ik terug kan naar het land
waar ik gevonden wil worden.

Zand.
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In veel Europese landen wordt de Helleborus in het wild met uitsterven bedreigd en valt
daardoor onder de natuurbescherming.

Naam:
De Helleborus niger wordt ook wel Kerstroos genoemd en behoord tot het geslacht
Nieskruid. De naam Helleborus stamt uit het Grieks en heet vertaald: dodelijk voedsel.
De plant wordt ook wel Heksenkruid genoemd.

Bloeiperiode:
In tegenstelling tot de naam kerstroos heeft de plant zijn bloeiperiode van februari tot
en met april. Binnenshuis kan de bloei wel rond december plaatsvinden.

Verschijningsvorm:
De Helleborus is een vaste plant en kan een
hoogte bereiken van 30 centimeter en heel oud
worden. De bladeren zijn handvormig en kunnen
7 tot 9 donkergroene leerachtige blaadjes
bevatten. Kenmerkend zijn de sterke circa 10
centimeter lange wortelstokken en vlezige
wortels. De kleur van de bloem is wit en wordt
na bevruchting roze waarna hij een kokervrucht
vormt. Zijn de bloemen wit/groen dan is het
niet de Kerstroos maar de Lenteroos. In het
wild komt de plant voor in de Alpen.

Kweek:
De Helleborus staat bekend als een lastige en
langzame groeier. Hij heeft humusrijke grond
met wat kalk nodig en een goede afwatering en
ook houdt hij niet van de volle zon. Lelijke en
beschadigde bladeren kun je het beste eind
januari verwijderen wanneer er geen vorst is.
Rond eind april vormt de plant nieuwe bladeren
en dan kun je de bloemen tot de grond toe
afknippen. Wil je dat de plant zich uitzaait moet je de bloemen echter met rust laten.
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Vermeerderen kan door het geheel uit de grond te halen na de bloei, en met een spade de
pol te splitsen. In april en oktober is er extra voeding nodig en het beste is compost met
koemest.

Giftigheid:
Zowel de Kerstroos als de Lenteroos zijn beide zeer giftig. De eerste verschijnselen van
vergiftiging zijn misselijkheid en ontstekingen aan de mond. Aansluitend volgt diarree,
brandende dorst, zware ademnood en hartritmestoornissen. De symptomen lijken op die
van digitalis-vergiftiging. Bij een dodelijke dosis treedt ademhalingsverlamming op. Zorg
er dus voor dat kinderen niet in aanraking komen met deze plant!

Ziektes:
Kan aangetast worden door schimmels waardoor de bladeren zwarte vlekken krijgen. Dit
is meestal het einde van de plant. Ook bladluizen kunnen een plaag zijn.

Toepassingen:
Vroeger werden de vermalen en gedroogde wortels als niespoeder gebruikt, dat is nu
verboden. Verder als een braakmiddel of als remedie voor obstipatie. Vandaag de dag
wordt van de Helleborus de gedroogde wortelstok in de homeopathie toegepast voor
aandoeningen zoals meningitis, verwardheid, ontsteking van de nieren en bij hartkwalen.

Bron: Wikipedia / pharmactueel / greenfingersonline
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WORMEN

De “ingewanden van de aarde” werden ze door Aristoteles
genoemd. Wij noemen ze ‘pieren’.

Het gaat over hetzelfde dier: de Lumbricus alias aardworm, dauwworm of
regenworm. Het is bijna de laagste meercellige diersoort die we kennen. Alleen,
als we “laagste” hier letterlijk opvatten, maken we een domme fout. Regenwormen
zijn zelfs belangrijker op aarde dan mensen. Als mensen zouden uitsterven, zou
dat voor de rest van onze aardbewoners en de aarde zelf niets uitmaken. Maar als
de wormen zouden verdwijnen, zou bijna al het overige leven, dierlijk en
plantaardig, ernstig worden ontwricht.

Er bestaan zo’n 200 soorten wormen, zoals de rode worm, de bruine worm en een
Australische soort die wel 3 meter lang kan worden. Er bestaan natuurlijk nog veel
meer soorten, die we waarschijnlijk nooit tegen zullen komen. De worm is eigenlijk
een nuttig dier. Hij is misschien wel het netste dier in de natuur(!), is vreedzaam
en volstrekt onschadelijk. Hij is een natuurlijke ploegmachine en mestverspreider
tegelijk. Door te zorgen voor lucht in de grond, door het graven van gangen,
bevorderen ze ook meteen de afwatering van veel landerijen.

Een worm bestaat uit 150 segmenten. De kop is 36 segmenten lang en bevat een
krop, spiermaag, een paar harten en een behoorlijke hoeveelheid hersenen voor
zo’n eenvoudig dier. Hij weet precies hoe hij de weg in een doolhof terug moet
vinden. Dat hebben laboratoriumonderzoekers ontdekt.
Geen geringe prestatie voor een worm. Wanneer de achterste 100 segmenten
zouden beschadigen of afvallen groeien ze gewoon weer aan.

Wormen kunnen wel 8 jaar oud worden. Sommige mensen vinden ze heerlijk om te
eten, maar dat zullen er niet veel personen zijn. Er zitten heel veel hoogwaardige
eiwitten in een worm. Veel dieren zouden zich graag aan wormen tegoed willen
doen, als ze hen maar te pakken konden krijgen. Het probleem voor hen is dat de
worm diep in de grond leeft. Vochtige aarde is erg belangrijk voor de worm.

De worm is ploeger en bemester tegelijk. De plantenresten die de worm naar zijn
onderaardse rijk sleept, worden sneller verteerd dan de resten die boven de
aarde achterblijven. Wormen eten de resten op, vermengen ze met de aarde in
hun maag en leveren via de uitwerpselen kant-en-klare humus. Het gaat daarbij om
aanzienlijke hoeveelheden. Per jaar kan een normale wormenpopulatie ongeveer 50
tot 100 ton humus produceren. Voor menig boer een gratis hulpje voor zijn akkers.

Bron: huiswerk van Yasha Arisoy, groep 8.
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Het ALGEMEEN WERK: 2017

Beste tuinders, tuiniersters,
Het is weer zover, het algemeen werk gaat beginnen:
Op zaterdag 18 maart a.s. met de wijken 1 en 4.
Op zaterdag 1 april komen de wijken 2 en 3 aan de
beurt (géén grapje) en
op woensdag 12 april volgen de senioren.
De werkkaarten deel ik bij uw eerste algemene werkdag uit.

Ik weet nu nog niet waar we mee gaan starten, maar als ik nu over ons complex
loop, zie ik nog heel veel afgewaaid blad. Graag zou ik dit willen opruimen om het in
onze compostruimte te laten composteren. Misschien dat iedereen het wel weet,
maar bladcompost is ideaal om de grond te verbeteren. Met onze kleigrond is deze
compost dus een waardevolle aanvulling op onze grondstof.

Graag zou ik willen vragen of er belangstelling is om tijdens het algemeen werk aan
hetzelfde stuk te werken. Er zijn dames die bijvoorbeeld de groenstrook van de
schooltuintjes onderhouden of de groenstrook bij parkeerplaats 2. Twee heren
zijn bezig het stuk tussen parkeerplaats 2 en 3 onder handen te nemen, en we zien
dat de permanente aandacht voor hetzelfde stuk tot zichtbaar resultaat leidt!
De winkel is aan een opknapbeurt toe. Is er misschien iemand die dit zou willen
aanpakken?

Ik hoop dat het weer een even plezierig werkjaar wordt als vorig jaar. Tot ziens!

Ed Beerepoot, tuin 110, coördinator Alg.Werk
-----------------------------------------------------
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Schooltuinen

Op maandag 3 april gaan we weer een start maken met de schooltuinen.
Dit jaar betreft het 29 leerlingen van groep 4 van obs de Dijk-west.
De begeleiding is in handen van Ed Beerepoot, Liesbeth Akkerman, Loes Dikhoff,
Norma Stroo, Marion Hofer en Nel Paulisse.

We kunnen nog best wat extra hulp gebruiken voor allerlei hand- en spandiensten.
Zo heeft het tuinhuisje een flinke opknapbeurt nodig en is er ook wat hand-
gereedschap dat gerepareerd moet worden. Dus wie wil komen helpen, is van harte
welkom!

De zaden zijn al besteld, de tuin zal nog worden gefreesd, daarna zullen we
paadjes maken en deze voorzien van houtsnippers.
Voor elk kind is er een werkboek.

De Schooltuin commissie.

-----------------------------------------------------
Oplossingen puzzels kinderpagina:
Zoek de vogels: Kiekendief.          Zoek de 6 verschillen: mouw, graspol in het midden,
wenkbrauw, vogel, tak aan de boom en bloem rechtsonder.
--------------------------------------------------------------------
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JAARAGENDA 2017

dinsdag 10 jan bestuursvergadering vrijdag 30 juni opbouw Open Dag vrijwilligers

dinsdag 7 feb kandidaatleden + bestuursvergad. zaterdag 1 juli opbouw en inrichting Open Dag

woensdag 15 feb sluiting kopij zondag 2 juli Open Dag

zaterdag 18 feb redactievergadering maandag 3 juli afbouw Open Dag vrijwilligers

zaterdag 4 mrt opening tuinseizoen woensdag 5 juli algemeen werk senioren (3e)

zaterdag 4 mrt opening winkel / julilarissendag zaterdag 22 juli schouw

zaterdag 4 mrt water op de tuin zaterdag 22 juli uitslag zonnebloem

dinsdag 14 mrt bestuursvergadering zaterdag 22 juli algemeen werk wijk 1 en 4 (4e)

zaterdag 18 mrt algemeen werk wijk 1 en 4 (1e) woensdag 30 aug avondwandeling ‘laatste loodjes’

vrijdag 31 mrt kascontrole zaterdag 2 sep algemeen werk wijk 2 en 3 (4e)

zaterdag 1 apr algemeen werk wijk 2 en 3 (1e) zaterdag 2 sep schouw

maandag 3 apr start schooltuinen dinsdag 5 sep bestuursvergadering

dinsdag 11 apr bestuursvergadering woensdag 13 sep algemeen werk senioren (4e)

woensdag 12 apr algemeen werk senioren (1e) woensdag 13 sep sluiting kopij

woensdag 12 apr sluiting kopij zaterdag 16 sep redactievergadering

zaterdag 15 apr redactievergadering zaterdag 23 sep schouw

zaterdag 15 apr wandeltocht ‘laatste loodjes’ zaterdag 30 sep algemeen werk wijk 1 en 4 (5e)

zaterdag 29 apr algemeen werk wijk 1 en 4 (2e) (zondag 1 okt seizoensafsluiting)

zaterdag 6 mei schouw dinsdag 3 okt bestuursvergadering

dinsdag 9 mei Algemene LedenVergadering zaterdag 14 okt algemeen werk wijk 2 en 3 (5e)

zaterdag 13 mei stekkenmarkt woensdag 25 okt algemeen werk senioren (5e)

zaterdag 13 mei algemeen werk 2 en 3 (2e) dinsdag 7 nov bestuurvergadering

dinsdag 23 mei bestuursvergadering woensdag 8 nov sluiting kopij

woensdag 24 mei algemeen werk senioren (2e) zaterdag 11 nov redactievergadering

zaterdag 10 juni algemeen werk wijk 1 en 4 (3e) zaterdag 18 nov inhaaldag/shredderdag

zaterdag 17 juni schouw zaterdag 25 nov waterafsluiting

dinsdag 20 juni bestuursvergadering zondag 10 dec Kerstmarkt

woensdag 21 juni sluiting kopij dinsdag 12 dec 1e jaars + bestuursvergadering

zaterdag 24 juni redactievergadering

zaterdag 24 juni algemeen werk wijk 2 en 3 (3e)
[Foto: Janneke Pepers]






