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Van het BESTUUR

Ons postbusnummer. Nogmaals en wellicht ten overvloede vermeld ik dat ons
postbusnummer - als postadres voor de vereniging - per 1 mei a.s. is opgezegd.
Ons nieuwe postadres vind je op de binnenzijde van de omslag van de Vroegopper.

Schouwcommissie. Uw tuin wordt 5x per jaar geschouwd en 1x per jaar wordt nog
naschouw gedaan. Om vergissingen te voorkomen: ook tijdens uw afwezigheid (door werk,
vakantie of ziekte) dient u uw tuin plús het pad bij uw tuin te onderhouden. Denk
eventueel aan hulp van (tuin)buren of vrienden.

Wateroverlast op de tuinen. Natuurlijk breng ik met dit onderwerp geen nieuwtje.
Toch loont het de moeite om hieraan voortdurend aandacht te schenken.

Bij ons verenigingslid Fred Roovers - sinds jaar en dag hobby-weerman - heb ik mijn licht
opgestoken over dit onderwerp. Hij is bereid om in de volgende Vroegopper de Zaanse
neerslaggegevens over de afgelopen 10/15 jaar in een grafiek te verwerken en van
toelichting te voorzien, één en ander met betrekking tot de grondsoort op ons
volkstuincomplex.

In het verleden heeft Jan Besteman in onze Vroegopper al eens een artikel geschreven
over de grondsoort op ons volkstuincomplex. Ik heb hem gevraagd - in verband met de
wateroverlast op veel tuinen bij overvloedige regenval - dit artikel nóg eens in de
Vroegopper te plaatsen.

Wateroverlast 14-01-2015 Bevroren wateroverlast 31-01-2015

De grondsoort op ons tuinencomplex is in combinatie met de hevige of soms langdurige
regenbuien de oorzaak van wateroverlast op de tuinen. Wat is er aan te doen? Hier dreig
ik in herhaling te vallen: grondverbetering, spitten en drainage.

In de praktijk zijn hier op ons complex enkele tuinders intensief mee bezig. Vraag het
ook eens aan Ed Beerepoot, onze groenexpert (T 110).

Onze stekkenmarkt is dit jaar op zaterdag 16 mei.

Namens het bestuur,
Jacques Bot, voorzitter
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NIEUWS UIT DE ARIE PENNINGSHOP

In de vorige Vroegopper is de prijslijst van 2014 gepubliceerd.
De prijzen waren voor 2015 niet of nauwelijks verhoogd, maar
er stonden artikelen op die we niet meer in voorraad hebben.
Vandaar nu de actuele prijslijst.
In de winkel is een nieuwe voorraad Patentkali, Kieseriet en 20-20-20 gekomen.
Verder is er weer volop tuinaarde en potgrond, prima kwaliteit voor een kleine
prijs. De winkel heeft nog een flinke voorraad zaden, erwten en bonen!

Planten kunnen alleen voedingselementen opnemen die in water oplosbaar zijn. De
werking van de voornaamste elementen op de plant zijn:

STIKSTOF (N)
 Zorgt voor de vorming van bladgroen
 Zorgt voor de stengel en bladgroen van de plant
 Is te vinden in zwavelzure ammoniak, kalkammonium salpeter,

kalksalpeter en ureum.

FOSFOR ( P)
 Heeft invloed op de bloei, de vruchtzetting en de zaadontwikkeling
 Is gunstig voor de wortelontwikkeling van de jonge planten
 Heeft invloed op de houdbaarheid van de vruchten
 Zit in superfosfaat, thomasslakken

KALIUM ( K)
 Regelt de waterhuishouding van de plant
 Helpt bij de vorming en het transport van het zetmeel
 Is belangrijk voor de knolvorming
 Het vergroot de weerstand tegen ziektes
 Het beïnvloedt de houdbaarheid
 Te vinden in patentkali en zwavelzure kalk.

MAGNESIUM (Mg)
 Is nodig voor de vorming van het bladgroen
 Het bevordert het vervoer van de voedingsstoffen in de plant
 Maerl en kieseriet bevatten veel Mg

KALK (CaCO2)
 Verhoogt de algemene biologische activiteit
 Geeft een structuurverbetering aan kleigronden
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Wij kunnen hieruit opmaken dat we gedurende de ontwikkeling van de plant steeds
een andere samenstelling van meststoffen moeten aanwenden. De verhouding
stikstof-fosfor-kalium is hierbij van belang.

Naast de ouwe getrouwe stalmest zijn er ook een aantal producten die we als
organische meststoffen omschrijven, zo zijn er afvalproducten uit de
vleesindustrie zoals: beender-, bloed-, veren- en hoornmeel.

Het is nu de tijd om patentkali bij uw aardappelen en bieten te strooien.
Kieseriet strooit u nu bij uw planten die gauw last hebben van schimmelvorming op
de bladeren, zoals de phlox, de komkommer en de druif. Ook de coniferen blijven
met kieseriet groener.

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

VERENIGINGSGEVOEL JV
Website Jan Vroegop:
Wil je deze Vroegopper in kleur bewonderen, kijk dan op: www.janvroegop.nl
Heb je zelf stukjes tekst of foto’s, informatie te melden of iets op tuingebied te
verkopen of te ruilen, stuur deze kopij naar onze webmaster Hans Holtmaat en hij
kan dit op onze website plaatsen. E: hansholtmaat@gmail.com

OP SLOT - Beste Tuinleden, nu het ’s avonds langer licht is en veel
tuinleden tot later in de avond op de tuin verblijven, is het niet nodig
om de poort al om 16.00 uur te sluiten, maar pas om 19.00 uur.
Dus iedereen die dagelijks ons tuinencomplex verlaat, doet de
hoofdpoort èn de wandelpoort ernaast bij het 1e parkeerterrein óf de poorten bij
het 2e en 3e parkeerterrein vanaf 19.00 uur op slot.
Bij slechter weer: ben je als laatste met de auto, sluit je de poort zelfs éérder!
We menen dat op deze manier inbraken en vandalisme op ons tuinencomplex zal
worden voorkómen of zeker wordt beperkt.

------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden: Tuin 59 – Kiena Baijens

Tuin 76 – Judith Zeeman
Tuin 104 – Aart Vermazen

Wij heten de nieuwe tuinleden van harte welkom!
------------------------------------------------------------------------------------------
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LIEF & LEED

-------------------------------------------------------------
Tuinvrienden, 26-03-2015
Via deze weg wil ik – Gerda van Houten – iedereen bedanken voor de vele
belangstelling o.a. kaarten, telefoontjes en vooral de vriendelijke woorden die ik
mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Het gaat nu wel vooruit, maar het heeft
nog even tijd nodig.
Met vriendelijke groeten,
Familie van Houten, tuin nr. 104.
--------------------------------------------------------------

Beste tuinders, 21-04-2015

Na 10 jaar als trekker van de commissie Lief & Leed
gediend te hebben, heb ik besloten hiermee te stoppen.

Samen met de heer Van der Laan hebben we de commissie opgezet; het was een
mooie start en een wens van de heer Van der Laan kwam uit, namelijk:
‘ZORG besteden aan de tuinders die een verdrietige of juist vreugdevolle periode
meemaakten’. Het deed mij goed om zieke tuinders een kaartje te sturen of een
bloemetje te bezorgen, iedereen heeft dat volgens mij erg op prijs gesteld.

De jubilarissen bleken bereid om mooie verhalen te vertellen, vooral over hun
beginperiode als tuinder. De jaarlijkse Jubilarissendag vond ik echt een feest!
Het verslag van mijn gesprek met de jubilarissen werd altijd gepubliceerd in deze
Vroegopper.

Ik wil dan ook alle tuinders bedanken voor het vertrouwen dat ze in de commissie
Lief & Leed hebben gehad en de twee Mariannen, Fie, Tiny en Nel voor hun
medewerking in de afgelopen 10 jaar!

Vriendelijke groeten van Janna Helversteijn.

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

Redactie: Jij ook zeer bedankt, Janna, voor al je goede werk binnen Lief & Leed !

--------------------------------------------------------------
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Stekjes ruilmarkt- zaterdag 16 mei

Dit jaar houden we de stekjesmarkt
op zaterdag 16 mei 2015 van 10.00-14.00 uur
op de éérste parkeerplaats.

Er komt een kraam om stekjes te ruilen en een kraam
met plantjes voor-een-zacht-prijsje te koop.

We hebben al heel wat mensen die groenten voor ons zaaien. Ook
horen we dat er veel mensen zijn die plantjes voor ons stekken. We
gaan er vanuit dat alles - ondanks een slecht voorjaar - goed komt!

Het wordt zeker heel gezellig en als er vragen zijn over de plantjes
of er zijn  problemen mee, dan kunt u dat met ons bespreken.

Ook kunnen de kinderen een gratis zonnebloemplantje ophalen, dan
komen we die op 23 augustus opmeten; wie de langste zonnebloem
heeft die wint een waardebon.
We hebben een 1e , een 2e en een 3e prijs!

Activiteitencie.: Engel en Sonja Tjipjes, Annie Vet

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

Binnenkort op de website en in de volgende Vroegopper leest u meer over de drukbezochte ALV, gehouden op dinsdag
28 april, en de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur en de diverse commissies.
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OPEN DAG - zondag 28 juni 2015
Op zondag 28 juni is weer onze jaarlijkse Open dag van 10 tot 16 uur.

De container die met de opbrengst van de Open dag
van 2014 is gekocht ėn onze loods zijn tot de nok toe
gevuld met interessante artikelen! Dus met een
beetje mooi weer en inzet van iedereen wordt het
weer een leuke dag.

OPROEP: Toon uw verenigingsgevoel !
Heb je thuis, in de familie of op de tuin nog kleine, BRUIKBARE SPULLEN (dus
géén rommel of kapotte artikelen) en BOEKEN over? We willen ze graag
ontvangen voor onze Tweedehandse markt. Inleveren bij Marian Vet (tuin 17).

Tuinders die op deze Open dag hun tuin willen openstellen voor BEZOEKERS,
moeten dit vóór 1 juni a.s. melden bij Ram (tuin 21), zodat dit op de plattegrond
kan worden vermeld. Graag opgeven om wat voor soort of type tuin het gaat.
Hiervoor aanmelden kan per email: marapengopir@hotmail.com .

Ook zoeken we tuinleden die op zaterdag 27 juni als VRIJWILLIGER willen
helpen bij het vervoer van spullen, het opzetten van de tenten en stalletjes ėn
daarnaast zoeken we leden voor maandag 29 juni voor het opruimen van spullen,
het afbreken en opslaan van de tenten en stalletjes.

Voor zondag 28 juni – de Open dag - zijn we op zoek naar VRIJWILLIGERS
voor het bemensen van de stalletjes: het Rad van Avontuur, de Haring stal, Boeken
stal, de Grote tent, de Rommelmarkt enz.

Alle HULP is welkom, kun je niet de gehéle dag, geen probleem, alleen een ochtend
of een middag is ook goed! Wil je helpen, dan graag opgeven bij bestuurslid:
Ramdath Marapengopi (tuin 21).

Hopend op je medewerking, zodat het een geslaagde dag kan worden!

PS: Na de Algemene Ledenvergadering neemt de nieuw te installeren commissie
de voorbereide taken over.
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ALGEMEEN WERK, 15-04-2015

Het is weer voorjaar.
Wel wat koud, maar toch……

Heeft u ook genoten van de bollen die
we afgelopen najaar hebben geplant?

Nu bloeien de tulpen en gaan we nog
enkele najaarsbollen planten.

Wat is er allemaal gedaan in de afgelopen 3 zaterdagen tijdens Algemeen werk?
Het onkruid groeit weer welig en heeft onze permanente zorg. De groenrand bij
parkeerplaats 2 wordt door enkele tuinders onderhouden en ziet er prima uit!
Ook hier komen wat najaarsbollen en worden er wat veldjes met verschillende
bloemen ingezaaid. Voor parkeerplaats 3 zoek ik nog enkele tuinders die deze
taak als algemeen werk op zich willen nemen (één aanmelding is al binnen).

Het gras op de Rotonde en de parkeerplaatsen is een groot probleem. We
hebben een keer een rondje gedaan met de verticuteermachine, maar de messen
lijken al na één keer rond de rotonde versleten te zijn.  Als iemand een goed idee
heeft mag hij of zij het zeggen!

Als extra klus is het tegelpad bij de schooltuintjes opgeknapt, zijn er tegels voor
de containers gelegd en is het laatste stukje dak van de opslag van de Arie
Penningshop weggehaald.

De takkenril gaat goed. Iedere keer wordt eraan gewerkt.
Het is echter niet de bedoeling er zonder overleg bomen tegen aan te zetten!
Ook is het niet de bedoeling er emmers onkruid tegenaan te storten!

Takken zijn - na aanmelding en
overleg – welkom, maar zoals u
weet bent u verder zėlf
verantwoordelijk voor afvoer
van uw eigen tuinafval!!!
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Rob Smit heeft bij de nieuw aangeplante bomen naambordjes geplaatst.

De compostbak bij het J. v.d. Laanplantsoen is eindelijk ook een keer
leeggeschept.

De groenstrook bij de schooltuintjes is voor de helft goed onderhanden
genomen. Ook hier lijkt het er op dat dit een kweekplaats voor hedera/klimop en
zevenblad is. Wij willen in deze strook (en in de koude bak) graag aardbeiplantjes
planten, zodat elk kind ook wat aardbeien kan plukken. In de koude bak zijn er nu
ca. 50 geplant en in de groenstrook ca. 5 stuks.

Wij - Hans, Peter en ik - werken verder aan het inrichten van het idyllische
hoekje bij de tuinen 92 – 92a. Het bruggetje is omhoog gehaald en de kuil die
daar lag is met steenslag opgevuld. Als we binnenkort de beschikking krijgen over
een trilplaat dan gaan we dit stuk nátrillen. De bank ligt nu klaar om geplaatst te
worden.

Het zaad dat is gekocht, is al gedeeltelijk uitgedeeld en wordt zodra het heeft
geregend ingezaaid.

Waar we het de komende maanden druk mee krijgen is het onder controle houden
van de brandnetel, het kleefkruid en de heggewinde.  Deze zoveel mogelijk met de
wortel uittrekken.

Op de website ( www.janvroegop.nl ) onder “nieuws” en onder “fotogalerij –
fotoboekje”  zijn weer nieuwe foto’s van de diverse werkzaamheden te zien.

Ed Beerepoot – coördinator algemeen werk.

------------------------------------------------------------------
[Advertentie]



10

Wist u dat ???

 Dat ons tuincomplex 129 tuinen heeft!

 Dat het Jan-van-der-Laan plantsoen wordt onderhouden door de volgende
vrijwilligers:
Engel & Sonja Tjipjes, Joop Tjipjes, Marian Vet en Loes Dikhoff.

 Dat de Rotonde gemaaid wordt door:
Joop Tjipjes en Aad Stad

 Dat de Stekkenmarkt verzorgd wordt door:
Annie Vet, Engel & Sonja Tjipjes, Ruud & Winnie van der Linden en
verschillende tuinders vrijwillig zorgen voor plantjes en stekken.

 Dat u in de Arie Penning Shop/Winkel elke zaterdag met raad en daad
wordt bijgestaan door een team dat bestaat uit de vrijwilligers:
Chrit Souren, Annie Vet, Loes Dikhoff en Nel Paulisse

 Dat de kar van de Activiteiten commissie wordt getrokken door:
Jan Elsinga en Frans Schelen ėn een vast team van helpers:
Klaas & Sonja Bosschieter, Piet & Nel Geugjes, Wil & José Smit, Marian
Vet, Engel & Sonja Tjipjes, Annie Vet, Winnie van der Linden en nog vele
andere vrijwilligers.

 Dat voor de logistieke dienst van de Activiteiten commissie Dick Vet en
Antonio Gonzales vaste krachten zijn.

 Dat de Westring wekelijks wordt schoongemaakt door Helena Kozera en
dat u die ook netjes moet houden na uw bezoek!

 Dat de commissie Infrastructuur aan het eind van het jaar de aftrap gaat
geven voor de aanleg van ons water- en elektraproject.

 Dat op de Schooltuin 24 kinderen komen en dat ze begeleid worden door:
Nel Paulisse, Marion Hofer, Ed Beerepoot, Nicolet de Leeuw, Engel
Tjipjes, Norma Stroo en Annie Vet.

 Dat drie wijze mannen de Maandag-ploeg hebben gevormd om kleine
klusjes op ons complex te klaren.
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 Dat Rob Smit naambordjes heeft gemaakt en geplaatst bij de belangrijke
en gezichtsbepalende bomen op ons complex.

 Dat u naast het Algemeen werk van 15 uur per jaar óf als u de 70 jaar al
bent gepasseerd nog als vrijwilliger aan de slag kunt voor nog flink wat
nuttige klusjes op ons JV-terrein? U kunt zich opgeven bij……………………..

Ram Marapengopi, tuin 21.
-------------------------------------------------------
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Onverwachte meevaller…..

Onze eikenhouten regenton was niet meer te repareren; deze wilde ik vervangen.
De TON moest niet te duur en op niet te verre afstand zijn. Na wat speuren op
Markplaats belandde ik bij “Whiskyvaten Bert” in Voorhout (ZH), ca. 46 km. van
Zaandam.

Dit leek mij wel wat. Ook had de ton dezelfde maat als degene die wij al hadden
en hij zou precies achter in de auto passen. Op weg nu naar Voorhout. Daar
aangekomen bleek het volop tulpentijd te zijn. Parkeerplaatsen langs de weg vol
met auto’s en veel fotograferende mensen langs de velden, alles heel erg mooi!
Bij Bert lagen nog voldoende vaten op het erf; we konden samen een mooi vat
uitzoeken.

Zo tussen de BOLLEN vermoedde ik dat ik hier in de buurt misschien wel een
adres kon vinden om voor een voordelige prijs wat bollen op de kop te tikken. Ik
vertelde hem over onze plannen om ons algemeen groen met bollen in te planten en
vroeg of hij misschien een voordelig adresje wist. Hij ging eens graven in zijn
geheugen en kwam al snel met een beter plan. Of ik even mee wilde lopen…

Op een steekwagen in een van zijn
kassen lagen enkele bollenrekken vol
met bollen. Een heel rek met
onverpakte narcissen en 20 tot 30
zakken met verpakte bollen. Ik mocht
ze állemaal meenemen. Alles ingeladen
en Bert héél hartelijk bedankt en terug
gereden naar Zaandam.

Op de tuin kwam ik Saskia (tuin 6) tegen, die in de herfst ook al met een groepje
dames bollen had geplant en liet haar de bollen zien. Vol enthousiasme gaat zij
binnenkort opnieuw met een aantal dames ál deze bollen (zo’n 1500 – 2000 stuks!)
in de groenstrook planten.

Het zijn verschillende soorten tulpen, narcissen, hyacinten en blauwe druifjes.
Het is wel niet de juiste tijd voor deze bollen, maar niet geplant is altijd niets.
En dus gaan we planten….

Ed Beerepoot, algemeen groen.
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HET SNOEIEN VAN HOUTIGE SIERGEWASSEN

Inleiding
In de siertuin worden bomen en heesters gesnoeid om een slechte groei en vorm te
corrigeren, een betere bloem- en vruchtvorming te bevorderen en om oude houtgewassen
te verjongen.

Goed gereedschap is het halve werk
Voor het snoeien wordt een stevige snoeischaar gebruikt, die prettig in de hand ligt en
mooie gladde wonden maakt. Een snoeischaar met lange handgrepen is een prima hulp voor
dode takken die hoog zijn ingeplant en om gedoornde takken uit struiken en hagen te
lichten. Dikke takken kunnen ook afgezaagd worden met een snoeizaagje. Voor de
vormsnoei is het werken met een zogenaamde schapenscheer-schaar prettig.

Verschillende soorten hout
Er bestaat vaak verwarring in de benoeming van het te snoeien hout. Voor de goede orde:
*Een scheut vormt zich in het voorjaar en de voorzomer. Hij is bebladerd, kruidachtig
(buigzaam en groen) en onvertakt.
*Een twijg is een scheut in zijn eerste winter: de inmiddels verhoute, onbebladerde
scheut. Bij wintergroene struiken blijven de twijgen in de winter het blad behouden.
*Na de eerste winter gaat de twijg uitlopen, krijgt zijscheutjes en is daarmee tot tak
bevorderd. Takken worden voortdurend ouder en vormen steeds weer bijscheuten die
weer overwinteren als twijgen: zo kunnen struiken uit één-, twee-, drie- of meerjarige
takken bestaan. Eén-, twee-, drie- en meerjarige scheuten bestaan dus niet.

Manieren van snoeien
Men onderscheidt twee belangrijke manieren van snoeien:
- Snoei met het doel de boom te vormen; dit is belangrijk in de jeugd!
- Snoei met het doel de struiken te verjongen en veel bloemknoppen te vormen.

Het snoeien van bomen
Een boom bestaat uit een stam waaruit zijtakken groeien. De stam zal harder groeien dan
de zijtakken. Aan het eind van een tak bevindt zich een eindknop die meestal voor
verlenging van de tak zorgt. Er lopen echter meer knoppen uit. Omdat de groei aan de
uiteinden en in verticale richting het krachtigst is, zullen zich vooral in de knop en aan de
buitenkant van de boom de meeste scheuten ontwikkelen.
Bij jonge bomen wordt het teveel aan takken en twijgen vroegtijdig weggenomen, zodat
de overblijvende takken en twijgen alle energie kunnen gebruiken om zich normaal te
kunnen ontwikkelen. Gedurende de eerste jaren blijft u deze vormsnoei toepassen, er
steeds voor zorgend dat de kroon zich regelmatig ontwikkelt. Daarbij moet erop gelet
worden dat de harttak in goede verhouding is met de overige takken.
Oude bomen worden eigenlijk alleen gesnoeid wanneer de kronen van de bomen te zwaar
en te breed uitgegroeid zijn, waardoor de kans op takbreuk ontstaat.
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Houdt bij het snoeien van de bomen de volgende algemene regels in acht:
- Voor de opbouw van de kroon worden de best geplaatste takken, regelmatig verspreid

naar alle kanten, gehandhaafd.
- Knip nooit meer dan 20% van de totale bladmassa weg.
- Snoei takken die voor het model niet gebruikt kunnen worden zo jong mogelijk weg.

Zie het niet nog een jaartje aan.
- Kruisende takken belemmeren elkaar in groei. Ze schuren en veroorzaken verwondingen.

De takken worden zo weggesnoeid dat steeds een vrijstaande tak, overblijft.
- Takken die teruggroeien – in de richting van de stam – moeten weggesnoeid worden.
- Snoei takken vlak boven een naar buiten gericht oog.

In de regel snoeit men de bomen in de rustperiode: tussen het afvallen en uitlopen van de
bladeren. Er zijn echter uitzonderingen. Bomen met een sterke sapstroom worden liever
aan het eind van de zomer, in september of oktober, gesnoeid.
Voorbeelden: berk-Betula, esdoorn-Acer, tulpenboom-Liriodendron, walnoot-Juglans.

Het snoeien van heesters
Heesters, ook wel struiken genoemd, vormen geen doorgaande stam en hebben hun
vertakking vlak boven de grond. In siertuinen worden heesters vanwege hun sierwaarde
(bloemen, vruchten, mooi blad) aangeplant. De manier en het tijdstip van snoeien is dan
ook gericht op dit doel.

Voorjaarsbloeiers (hoofdbloei vóór 1 juli)
Deze bloeien op het hout dat het vorige jaar (en de jaren daarvoor) is gegroeid. Na de
bloei worden alle takken die gebloeid hebben zo diep mogelijk afgesnoeid, liefst tot vlak
boven de grond. De éénjarige, nog onvertakte twijgen, die nu gaan uitlopen, of net zijn
uitgelopen, laten we staan. Is er maar weinig jong schot vanuit de grond ontsproten dan
worden de uitgebloeide takken tot de laagst geplaatste twijgen afgeknipt. Knip oude
uitgebloeide takken echter nooit op 1 m. hoogte of hoger af. Dicht bij de snijwond groeit
dan een hele bos nieuwe scheuten en het onderste gedeelte van de struik wordt kaal.
Voorbeelden: Chinees klokje-Forsythia, jasmijn-Philadelphus, ranonkelstruik-Kerria.
Nota bene: Struiken die zowel in het voorjaar bloeien als in het najaar bessen geven,
worden alleen maar uitgedund. Na de bloei worden enkele oude takken zo diep mogelijk
weggenomen. De jonge takken blijven staan; hieraan verschijnen in het najaar dan de
vruchten. U mag dit snoeien ook wel een jaartje overslaan.
Voorbeelden: Japanse kwee-Chaenomeles, mahoniestruik-Mahonia, liguster-Ligustrum.

Japanse kweepeer (Foto: Guy De Kinder)
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Zomerbloeiers (hoofdbloei ná 1 juli)
Alle twijgen en takken worden in maart-april ingesnoeid. Elke
scheut die in het voorjaar en de voorzomer gevormd wordt, kan
bloeien. De struiken bloeien dus op het zogenaamde jonge hout:
de scheuten.
Voorbeelden: Vlinderstruik-Buddleja, hertshooi-Hypericum,
ganzerik-Potentilla. Ook Pluimhortensia en Hydrangea arborea
“Annabelle” kunnen in het voorjaar diep worden ingesnoeid.
Nota bene: De Hydrangea macrophyllia- de hortensia met de
bolle bloeiwijze – is een uitzondering onder de zomerbloeiers.
Haal ieder jaar een derde van de oudere takken weg.

Vlinderstruik (Foto: tuinieren.nl)

Struiken met mooi gekleurd hout
Bij deze struiken zijn de twijgen het mooist van kleur. De bloemen en vruchten zijn niet
van zoveel betekenis. Deze struiken moeten in maart–april diep worden ingesnoeid,
waardoor in de voorzomer en zomer veel nieuwe scheuten gevormd worden met een
prachtige kleur.
Voorbeelden: Kornoelje, rood-Cornus alba, kornoelje rood, rose, perzikgeel- Cornus
sanguinea “Midwinter Fire”.

Halfheesters (mogen niet door het kale hout gesnoeid worden)
Ook bij halfheesters onderscheiden we voorjaars- en zomerbloeiers.
Bij de voorjaarsbloeiers worden de takken na de bloei zo ingekort dat ónder de plaats
waar geknipt wordt nog wat groen blijft zitten. Alleen in dat geval loopt het oude hout
weer makkelijk uit.
Voorbeelden: Brem-Cytisus, dopheide-Erica, rozemarijn-Rosemarinus, scheefbloem-
Iberus. De takken van de zomerbloeiende halfheesters worden in het voorjaar ingekort,
maar ook weer zo, dat ónder de plaats waar geknipt wordt nog wat groen of een
aanhechting van groen, blijft zitten.
Voorbeelden: Heiligenbloem-Santolina, hebe-Hebe, lavendel-Lavandula, zonneroosje-
Helianthemum.

Rozen en klimplanten komen een andere keer aan de orde.
Groentje 2006/6
--------------------------------------------------------------------
[Advertentie]

Nederlands als eerste of tweede taal (NT1/NT2) – Dutch as a second language

GECERTIFICEERD DOCENT  NT2:
- geeft les, training, coaching  voor de Inburgering (niveau A2) of het Staatsexamen-I (B1)
- geeft les of bijles voor verbetering van het (zakelijk) Nederlands
- corrigeert, redigeert geschreven Nederlands in brieven, reclame e.d.

- biedt hulp bij het opstellen van uw CV, geeft advies m.b.t. sollicitatie
- specialismen: administratief, technisch, tuinbouw

- steuntalen: Engels, Frans, Duits, Turks
- werkgebied: regio Noord-Holland

Draisma, kantoor & onderwijs
A: Perim 15, 1503 GA  Zaandam M: 06 – 29.36.55.37 E: aldra48@hotmail.com
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DE SCHOOLTUINEN

Vol enthousiasme zijn de kinderen van groep 6 en 7 op 23 maart jl. begonnen met
de schooltuinen. De tuintjes lagen gefreesd en van compost voorzien weer te
wachten om bewerkt te worden.
De eerste keer hebben de kinderen de paadjes tussen de tuinen weer gevuld met
houtsnippers, de tuintjes aangeharkt en voorzien van koemestkorrels. Daarna de
tuinkers gezaaid in de eerste letter van hun naam. Het bleef erg koud, dus groot
was de teleurstelling toen de tuinkers na 1 week nog steeds niet opgekomen was.

Omdat het al zo vroeg Pasen was dit jaar - en er daardoor een maandag uitviel -
hebben de kinderen de tweede keer heel hard gewerkt, heuveltjes gemaakt en de
aardappelen gepoot, radijs gezaaid, tuinbonen en uien in de grond gestopt.
De tuinkers is elk jaar weer een succes en is inmiddels al geoogst ėn gegeten; de
aardappels komen al boven de grond, de radijs is al weer een eind op weg en de
tuinbonen komen ook al op. Boven de uien - die elk jaar weer door de duiven en
merels uit de grond getrokken werden - hangen nu fleurige oranje stroken te
wapperen en dat helpt om ze weg te jagen! (zie foto)

De voorgezaaide sla en bieten zijn
inmiddels ook geplant, dus raakt het
tuintje al weer aardig vol! Van Engel
hebben de kinderen een heel mooie
duizendschoonplant gekregen en die
staat er prachtig bij. Tot nu toe komen
de kinderen na schooltijd regelmatig
onkruid wieden en we hopen dat we dat
enthousiasme levend kunnen houden!

Naambordje bij Daisy’s tuin (Foto’s: Yumei/Tiffany Li)

De Schooltuincommissie.
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Brief over de schooltuin van Meya. Brief over de schooltuin van Felis.

Leerlingen van groep 7 van de BS De Dijk-West met juf Barbara in de Schooltuin, (Foto: Nel Paulisse)
lekker buiten in het zonnetje, nagenietend van een crackertje met tuinkers.
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PINKSTEREN - Openluchtdienst Protestantse Gemeente

Op 1e Pinksterdag, zondag 24 mei, wordt er door JV gastvrijheid verleend aan
de Protestantse Gemeente Westzaan om bij ons op het Roodenrijs plantsoen – op
de Rotonde - een Openluchtdienst te houden. De dienst zal worden begeleid door
de harmonie Soli Deo Gloria uit Zaandam; deze bestaat uit 40 blazers.

Voor de kinderen zal er tijdens de dienst een mooie tuinexcursie zijn onder
leiding van één van onze tuinders: Fie Nieuwenhuizen.

Even wat praktische zaken: mocht u de dienst willen bijwonen, neem koffie, thee
en/of limonade mee. Een openluchtdienst leent zich er immers voor om tijdens de
dienst wat te drinken te nemen. Bij fris weer is een dekentje handig en lekker.

Bij regen is de dienst in de Grote Kerk van Westzaan, Kerkbuurt 37 (ingang
Torenstraat). Vanaf zaterdagavond 19.00 uur zal de plaats van de dienst vermeld
staan op de website van de kerk: www.protestantse-gemeente-westzaan.nl en is
het bericht ook af te luisteren via telefoonnummer 075-6315253.

Aanvang van de dienst is: 10.30 uur. Deze dienst zal ongeveer een uur duren.
-------------------------------------------------------------

DAGJE BIJ DE BOER – in de Beemster en verder in NH

Op zondag 3 mei is het jaarlijkse Dagje-bij-de-boer, www.dagjebijdeboer.nl .
Je kunt bij een boerenbedrijf binnenkijken. Interessant en leuk voor de kinderen.
Ze kunnen koe-knuffelen, overall-hangen, paardje-rijden, met de huifkar op pad.
In de Midden- of Zuidoostbeemster, in Monnickendam of noordelijker in ons NH.
Zie de websites om een afspraak bij de boer te maken: www.dagjebijdeboerdag.nl
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