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Van het BESTUUR

De afgelopen weken hebben we al van enkele zonnige lentedagen mogen genieten.
Laten we hopen dat het de voorboden zijn geweest van een zonnige lente.
Regenwater hebben we de afgelopen paar maanden genoeg gehad, nu op naar mooi
en groeizaam weer.

Dat mooie weer is overigens ook noodzakelijk
voor de werkzaamheden aan de vernieuwing van
het elektra- en waterleiding netwerk op ons
volkstuinpark.
Er wordt fantastisch en deskundig werk
geleverd door de werkgroep Infrastructuur
onder de bezielende leiding van Jan Bayens met
medewerking van een aantal vrijwilligers. Ik
verwijs in verband met dit onderwerp graag naar
wat Jan Bayens zelf schrijft verder in deze
Vroegopper.

In verband met de opslag van materialen voor de
vervanging van elektra- en waterleidingsnetwerk
zal de parkeerruimte 1, achter de kantine voorlopig voor auto's gesloten zijn.

Afgelopen weken werden 3 tuinders geconfronteerd met inbraak. U zult begrijpen
dat we op onze hoede moeten zijn. Dat houdt in dat we de poorten bij de
3 parkeerterreinen consequent op slot moeten doen en wel vanaf 's middags 6 uur
of eerder als er geen auto's meer staan. Het bestuur verwacht dan ook van u dat
u zich aan deze aanwijzing houdt!

Namens het bestuur wens ik alle leden van onze vereniging een fijn en groeizaam
tuinseizoen. Maak er wat moois van!

Jacques Bot, voorzitter.

-------------------------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden:

tuin 42 Winnifred en Jan-Willem Schipper
Wij heten hen van harte welkom op ons tuinencomplex!

--------------------------------------------------------------
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NIEUWS uit onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

De winkel is op zaterdag 27 februari weer opengegaan.
Openingstijd zaterdags van 10.00-13.00 uur.
Tot en met 19 november zullen Loes Dikhoff, Annie Vet
en Chrit Souren u weer op die zaterdagen ten dienste staan.

↑
Winkelnieuws: De eerste bestellingen voor totaal 500 meter mantelbuis zijn
gedaan. Afgelopen dinsdag is de mantelbuis afgeleverd bij de winkel. De tuinleden
die besteld hebben, kunnen dit afhalen voor de prijs van € 1,60 per meter.
Er wordt inmiddels flink gespit. Zodra we opnieuw een opgave voor 500 meter
hebben, gaan we weer bestellen, zodat we wederom gratis transport verkrijgen.

De bestellingen van de garantzaden en aardappels zijn afgehaald. Voor diegenen
die nog wat zaad vergeten hebben te kopen, zou ik zeggen: kom naar de winkel,
want er is nog genoeg keus!
Heeft uw tuin een ‘opkikker’ nodig? In de winkel ligt voldoende meststof en
Let op: wij leveren éérste kwaliteit tuin- en potgrond tegen ‘n bodemprijs!
Heeft u veel last van onkruid dan is FRANSE boomschors de oplossing.
Nergens zo goedkoop!

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

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

In de vorige edities van de Vroegopper hebben we jullie
verslag gedaan van onze recente activiteiten.

Hierbij een korte samenvatting en een update:
 Vorig jaar september hielden we een enquête onder alle tuinders.
 Op basis van de resultaten van deze enquête hebben we in januari jl. een

brainstormsessie gehouden met een aantal tuinders die hebben
gereageerd op onze uitnodiging hiertoe.

 In totaal zijn we, met deze klankbordgroep , nog een 4-tal keren bijeen
gekomen en is het volgende resultaat ontstaan dat we ook inmiddels aan
het bestuur hebben gepresenteerd.

Tijdens de jaarvergadering zullen we deze activiteiten nog verder toelichten.

Groet,
Jan Elzinga, Ben de Hart, Frans Schelen
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JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN - concept

Begin maart: Start van het tuinseizoen
Met toost en opening door de voorzitter.
Deze activiteit is in plaats van de nieuwjaarsborrel en is als
start van het nieuwe tuinseizoen. Meestal zijn er dan al weer veel tuinders
actief en is dit een leuke gelegenheid om samen het nieuwe tuinseizoen in te
luiden. Datum van te voren vast te stellen.

Mei: Stekkenmarkt
De stekkenmarkt blijft zoals die is; een activiteit van Annie Vet en Sonja
Tjipjes.

Juni Open Tuinen Dag
Bedoeld om familie, vrienden, kennissen en geïnteresseerden te laten zien
wat ons als tuiniers boeit en waar wij goed in zijn.
Kortom, wat er bij ons op het complex gebeurd.

Wij stellen ons voor dat we deze in een ander, meer eigentijds jasje steken.
En daarmee de aantrekkelijkheid vergroten voor de geïnteresseerden van
buiten af.

Graag zouden we zoveel mogelijk tuinders bereid zien die dag hun tuinen
open te stellen. Afhankelijk van wat er op de tuinen te zien is, zouden we
deze kunnen indelen in categorieën, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Tuinen met passie - Tuiniers met een bijzondere tuinhobby en/of een tuin
met een bijzonder karakter.

Heerlijke Moestuin - Hier kun je alles te weten komen over moestuinieren
en wat het opbrengt.

Expositietuin - Tuinen waarin de tuinder zijn/haar hobby laat zien.
Proeftuin - Hier kun je proeven van de lekkere producten uit

eigen tuin.
Dit verhaal is niet af, want iedereen kan ideeën aandragen, zijn mening
geven door deel te gaan uitmaken van de Klankbordgroep of… vult u zelf
maar in. We zijn een VTV en opbouwen doen we toch immers samen?

Sept/okt.: Jan Vroegop Dag.
Afsluiting van het tuinseizoen met tevens mogelijkheid tot huldiging van
jubilarissen en andere heuglijke gebeurtenissen, maar vooral bedoeld om
met elkaar een leuke dag te beleven.

Winterperiode: Graag ideeën hiervoor.

---------
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LIEF & LEED

LIEF

[Foto: Alie Draisma]

& LEED - de Zieken
Mocht je weten dat je tuinburen, tuinvrienden een langdurige ziekte doormaken of
langere tijd in een ziekenhuis moeten doorbrengen, meldt het ons, dan kunnen wij hen met
een kleinigheid of met bezoek laten weten dat wij aan hen denken en willen steunen.

Commissie Lief & Leed, Irene Hendriksen, E: irenedesaunois@telfort.nl
(Telefoonnummers: zie voorin dit blad) Truus van de Griendt, E: j.griendt9@chello.nl

---------------------------------------------------------------
[Advertenties]
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--------------------------------------------------------------
[Advertenties]

Te Koop: ‘De 7 Essenties voor Geluk in je Relatie’.
Dit is mijn eerste boek. U kunt het boek bij mij bestellen.
In de boekhandel kost het boek € 15,95. Via mij voor € 14,50.

Mijn tweede boek:
Met de titel ‘De Welzijnseconomie: Op weg naar een nieuwe samenleving’
doe ik een poging om het verschil tussen werkgevers, politiek en burgers te
verkleinen. Ik beschrijf dat een basisinkomen van € 1250,- per persoon die
een huishouden runt, haalbaar is. Niet meer afhankelijk zijn van een baas,
neen, je kunt met het geld je huur, hypotheek en andere eerste kosten
betalen. Daarna doe je alleen maar waar je goed in bent en geld mee
verdient! Interesse? Zie ook: www.denieuwepolitiek.nl
Eind april ligt het boek in de boekhandel voor € 15,95.
Via mij besteld € 13,75. Voor vragen en bestellingen: 0651916996.
Gerard Korver, Tuin 121.

Via onze website www.janvroegop.nl
en onze webmaster Hans kun je een
plant, struik, boom of andere
benodigdheden voor je volkstuin, je
tuinhuis of kas aanvragen of
aanbieden in de rubriek:

Vraag en Aanbod.
Als voorbeeld biedt Manja van tuin 41
aan: een bamboe Fargesia, geel-groen,
2-3 m. hoog, in pot.
Email naar: manjadb@gmail.com
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Commissie INFRA, verslag 18-04-2016

Hierbij een overzicht betreffende de voortgang van het vernieuwen van de water-
en elektraleidingen. Zoals de meesten wel hebben gezien zijn wij op 26 maart
begonnen met het grondwerk en het aanbrengen van de kabels en leidingen van
Fase 1 (is oostelijk van de rotonde).
Hieraan voorafgaand zijn al de benodigde elektra verdeelkasten geplaatst.

Gestart is in de Tulplaan, wat het einde is
van de hoofdleidingen door de J.A.
Deudekomlaan vanaf de hoofdverdeelkast
van Liander en de wateraansluiting van
het PWN. Ondertussen is het tracé in de
J.A. Deudekomlaan gereed en zijn de
zuidelijke zijpaden (Anjerlaan, Dahlialaan
en Irislaan) aan de beurt, waarna de
noordelijke zijpaden op de planning staan.
De verwachting is dat e.e.a. dit jaar
gerealiseerd kan worden, zodat wij
Fase 1 dit jaar geheel kunnen afronden. De sleuvengraver

De kabels en leidingen worden in de paden tot aan de tuingrens door ons
ingegraven en vervolgens - in de door de bewoners zelf te verzorgen sleuf - tot
aan de meterkast gevoerd. Vanwege problemen met de eerste tuinen zijn wij
erachter gekomen dat het echt nodig is om deze kabels en leidingen in de tuinen
door een mantelbuis te voeren, welke - voorafgaande aan het doorvoeren van de
kabels - ook door de bewoners neergelegd dient te worden. Deze mantelbuis is te
koop in de Arie Penning Shop, onze winkel, voor € 1,60 per meter. Men mag de
mantelbuis zelf ook ergens anders kopen.

Voor het graafwerk hebben wij de eerste weekeinden (wanneer machinist Marco
beschikbaar is) een minikraan en dumpers/kiepwagens gehuurd. Aangezien dit
financieel niet voor het gehele project is vol te houden, is er een goede gebruikte
minikraan aangeschaft, zodat wij niet meer van een verhuurder afhankelijk zijn.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij nog wel veel
wateroverlast gehad, zodat er flink gepompt moest worden om te kunnen werken.
Hopelijk komt er een droge periode zodat wij hier minder last van krijgen.
Tevens kwam er op tuin 4 nog een grote oude stobbe tevoorschijn, precies op de
plek waar een watermeterput was gepland. Hiervoor hebben wij (op 1e paasdag)
groot materieel moeten laten aanrukken om deze weg te frezen.
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De Tulpenlaan Een stobbenfrees

Terugkijkend op de eerste maand graven, kabels en leidingen aanbrengen en
aanvullen kunnen wij concluderen dat door de grote inzet van een kleine vaste kern
van vrijwilligers de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Ook komen de laatste
dagen steeds meer leden spontaan een dag of dagdeel hun steentje bijdragen wat
natuurlijk heel fijn is! Wij vragen met klem alle leden die de mogelijkheid
hebben om dit te doen zich hiervoor aan te melden, omdat anders de druk op zo’n
nog langlopend project voor de vaste kern van medewerkers wel eens te zwaar zou
kunnen worden…

Vertrouwende U hiermee weer te hebben “bijgepraat”  en voor vragen altijd
beschikbaar,

Met vriendelijke groet, M: 0637 571 672
Jan (J.H.) Baijens, tuin 59. E: j.h.baijens@outlook.com

=================================================================================

Gekapte bomen - kaphout
Zo af en toe moet er op ons complex een
boom van de vereniging gekapt worden. Het
hout is gratis, maar alleen beschikbaar voor
tuinleden die zich hiervoor hebben aangemeld.
Ieder die belangstelling heeft, kan zich op de
lijst laten zetten. Het kaphout wordt naar
volgorde van inschrijving uitgeleverd.
U kunt mailen naar: hans.holtmaat@gmail.com

==================================================================================
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‘Tuin in beeld’ is een inkijk in één van de tuinen bij Jan Vroegop. In iedere uitgave
van dit blad komt een persoonlijk verslag over het tuinieren op ons mooie complex.
Deze keer het verhaal van Ruud en Norma van tuin 70.

Hoe zijn jullie hier verzeild geraakt?
Ruud: ‘’We hebben ons ingeschreven in 2010 en na 1 jaar, precies op de verjaardag
van Norma, kregen we bericht dat er een tuin beschikbaar was. We hadden er
eigenlijk niet meer zo veel aan gedacht, maar Norma was onmiddellijk enthousiast.
Ik iets minder, omdat ik toen een drukke baan had en dus ook verwachtte er niet
zoveel tijd aan te kunnen besteden. De tuin waarvoor we in aanmerking kwamen,
was een dichtbegroeide en donkere bedoening met heel veel coniferen. Het huisje
was echter heel authentiek en we gingen er meteen mee aan de slag. Het was juni,
dus het weer stond ons toe direct te beginnen met schilderen. Na 6 weken en dag
en nacht hard werken, was het klaar. Het resultaat was prachtig! ‘’

Het oude tuinhuis - juli 2011

Wat hebben jullie allemaal aan de tuin veranderd?
Ruud: “Dit is een bijzonder verhaal! Toen het huisje was opgeknapt en de tuin op
orde, waren we op 22 augustus, een mooie zomeravond, aan het genieten van ons
plekje hier bij Jan Vroegop.
De hemel kleurde rood en we zeiden tegen elkaar: ‘het lijkt wel of er vuur in de
lucht zit’. De volgende dag kregen we een telefoontje dat alles was afgebrand!
De ravage was enorm.



9

Twee ontplofte gasflessen hadden hun vernietigende werking gedaan. Het huisje
was totaal afgebrand en heel veel bomen zwartgeblakerd, het was een complete
verwoesting.

Na het zien van de trieste overblijfselen wisten we niet meer of we nog wel door
wilden gaan met tuinieren. Toen kwam de spirit van Vroegop tot leven: er kwam
spontaan een grote groep medetuinders hun hulp aanbieden en binnen een paar uur
was alles opgeruimd. Het rapport van de recherche echter was minder positief:
brandstichting bleek de oorzaak van de brand. Je kunt zeggen dat de tuin is
veranderd niet dóór ons maar vóór ons. Een kale vlakte was alles wat ons restte!

Na langdurige discussies met de verzekering kregen we uiteindelijk voldoende geld
om weer opnieuw te beginnen. Eerst een nieuw huisje zetten, waarbij
medetuinders Joop, Wil en Engel zich spontaan aanboden om hierbij te helpen.
Wat waren we blij met deze mannen! Met veel plezier, ervaring en bouwkennis
hebben ze ons geholpen met de voorbereiding en de bouw van de blokhut. We zijn
ze daar nog steeds heel dankbaar voor!

maart 2012

De tuin was intussen van gedaante veranderd: van een donkere beschutte plek
werd het een heerlijke open en lichte plaats. We begonnen helemaal opnieuw met
het inrichten van de tuin.”

Welke plannen hebben jullie nog voor de toekomst?
Norma: ”We zijn nu tevreden met onze tuin, misschien nog een stukje met
groenten erbij. De tuin zelf bepaalt ook wel wat we er mee doen. Ruud is meer van
de structuur en het plannen, ik van het loslaten en ‘laat maar gaan’. We zijn er
trots op dat we dit allemaal kunnen doen met heel weinig geld en we proberen
zoveel mogelijk te recyclen.”
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Ruud: “We proberen zoveel mogelijk oude spulletjes te gebruiken, dat is veel
leuker dan even snel iets uit het tuincentrum of de bouwmarkt te halen.”

Van welke momenten op de tuin houden jullie het meest?
Norma: “Dit hangt helemaal af van het seizoen. Ik voel me hier eigenlijk altijd
lekker en kan genieten van alle veranderingen die in een jaar plaatsvinden.
Ruud en ik zijn ook een echt team en dat voelt goed. Samen hard aan het werk zijn
of soms samen even niets doen. We zijn trots op onze creativiteit: het tuinieren,
het dichten, het schilderen en het werken met hout. Als mensen dan iets
aanspreekt van wat wij hebben gemaakt, dan voelen we ons voldaan!

Het nieuwe tuinhuis - 2015

Doen jullie naast tuinieren nog meer op de tuin?
Ruud: “Ik heb een gedichtenbundel geschreven over mijn tuinbeleving. Ik ervaar
het tuinieren als een grote verrijking. Twee jaar geleden heb ik tijdens de ‘Open
dag’ van onze plek hier een poëzietuin gemaakt en daar heb ik ook de eerste
presentatie van mijn bundel gedaan.
Verder is het een heerlijke plek om wat te
lezen en wat te rommelen met hout. Ik heb
bijvoorbeeld een rek gemaakt met hangende
houtjes die precies zo geplaatst zijn dat ze de
parkeerplaats uit het zicht houden.
Dit komt terug in de titel van mijn bundel,
genaamd: “Hangend hout’’.

Norma: “Ook ik heb op de tuin een boekje geschreven. Het gaat over mijn leven en
voor een deel ook over de moeilijke periode na de brand op onze tuin. De titel is:
“Spreken met de Spints”.
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Verder vinden onze kleinkinderen het ook verrukkelijk hier op de tuin:
de vrijheid, lekker spelen, samen eten en even de vuurkorf aan. Echt heerlijk.’’

Zouden jullie zonder de tuin kunnen?
Ruud en Norma volmondig; ‘’Ja”.
Norma: “Dit klinkt idioot, want we genieten
enorm hier. Wij zijn echter flexibel van
geest, dus we kunnen ook wel weer wat
anders ondernemen.”
Ruud: “Maar tot het zover is, blijven we
hier met ontzettend veel plezier tuinieren!”

Interview: Janneke Pepers (tuin 36a)

-----------------------------------------------------
[…Ingezonden brief…]

Beste leden van tuinvereniging Jan Vroegop,
Sinds 16 april 2016 zijn wij nieuwe leden van Jan Vroegop
en dragen vanaf die dag de zorgen – en op termijn de
vreugd - van tuin nummer 42 op de Magnolialaan.

Wij zijn Winnie en Jan Willem Schipper en wonen sinds enkele maanden in
Zaandam in de wijk Westerwatering. Wij zijn hier naartoe verhuisd vanuit
Maastricht en hadden daar een tuin bij de plaatselijke Dahliavereniging.
De overgang van een huis met een tuin naar een maisonnette met terras is niet
gering, dus we vinden het fijn om hier onze groene vingers weer te gebruiken.

Winnie heeft Middelbare Tuinbouwschool gedaan (Huis te Lande in Rijswijk) en is
jarenlang bloemist geweest. Met mijn horeca achtergrond heb ik vaak de taak om
met de opbrengsten van de tuin iets lekkers te fabriceren; daarnaast heb ik lang
gewerkt in de facilitaire dienstverlening binnen de gezondheidszorg.

Momenteel proberen wij onze draai te vinden in het Zaanse, daarbij geholpen door
onze dochter die al een aantal jaren met haar vriend in Zaandam woont. Na 23
jaar Maastricht is “Holland” eigenlijk best wel weer een aangenaam weerzien.

Graag dus een welgemeend “Tot  ziens op de tuin” van Winnie & Jan Willem !

-------
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JAPAN: Sakura en Hanami

Toen ik een poosje geleden aan een van de leden van JV vertelde dat ik naar
Japan zou gaan voor de kersenbloesems was de reactie: “die kun je op mijn tuin
ook bekijken hoor!” Dat is natuurlijk ook zo, maar kersenbloesems in Japan, dat
is echt iets bijzonders. En daar vertel ik u graag iets meer over.

Volgens een legende werd de eerste boom, ‘Usuzumi Sakura’, geplant in de 5de

eeuw door keizer Keitai in de Gifu prefectuur (Japan is verdeeld in juridisch-
administratieve eenheden, prefecturen geheten). Japan kent tegenwoordig meer
dan 300 soorten kersenbomen en deze staan verspreid over het gehele land.
Soms gegroepeerd in parken en langs wegen en paden, soms hier of daar een
enkele boom, zelfs tot hoog op de berghellingen.

Het was tijdens de Heian Periode dat keizer Saga (794 tot 1185) begon met het
houden van feesten onder de kersenbomen. Jarenlang waren dit soort feesten
alleen weggelegd voor de elite, maar langzaamaan begon ook het gewone volk
hieraan deel te nemen en werden er zelfs extra veel kersenbomen geplant om dit
aan te moedigen.

Elk jaar, wanneer de eerste bloesems
aan de kersenbomen verschijnen,
gaan de Japanners massaal naar de
parken toe om het opnieuw ontwaken
van de natuur te vieren en de Sakura
te bewonderen.
De Sakura is één van de meest
iconische dingen van de Japanse
cultuur en een enorme
toeristentrekker. Het is het symbool
van vernieuwing, van hoop, in de
eeuwige cycli van leven en dood. Het
laat de vluchtigheid van schoonheid
en het leven zien en leert je te
genieten van kortstondige momenten.
Want van de kersenbloesem kan men
slechts kort genieten. Met een week
of twee zijn ze namelijk weer net zo
snel verdwenen als ze zijn gekomen
en keert men weer terug naar het normale leven. Kersenbloesems in Tokyo



13

Kersenbloesems in Tokyo

Tijdens de kersenbloesemtijd is Japan dus in de ban van de Hanami. Hanami
staat voor “bloemen kijken”. De Hanami gaat ver terug in de geschiedenis. Het
Tokyo National Museum wijdde er dit jaar een speciale tentoonstelling aan met
schilderijen en tekeningen van de Hanami vanaf de 16de eeuw.

Voorafgaand aan de bloesemtijd verschijnen er in de media (krant, TV) speciale
bloesemberichten met daarin informatie over wanneer en waar de eerste
bloesems worden verwacht. Verslaggevers reizen naar de plaatsen waar de
bomen staan, peilen daar de situatie, maken foto’s en voorspellen wanneer de
bloesems uit zullen komen. De prefectuur waar de bloesem het eerst uitkomt
wordt alom in de media genoemd.

En als de bomen dan in bloei staan, is het feest in Japan.

Dan trekt iedereen naar de parken om er
de bloesems te fotograferen, er ‘selfies’
mee te maken en onder de bomen (op
blauwe kleden) met vrienden en familie te
picknicken en saké (rijstwijn) te drinken.
Voor deze picknick zijn er zelfs speciale
Hanami Bento Boxes te koop
(een Bento Box is een soort lunchbox).
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En overal verschijnt de eetwaar in roze verpakkingen en zijn de winkels
overwegend versierd met roze decoraties.
Het gebeuren in de parken deed mij denken aan de Koninginnedag-vieringen in
Amsterdam. Al vroeg in de ochtend of zelfs de avond tevoren verzekert men
zich van een plekje onder de bomen en overnacht en wacht er in warme
slaapzakken tot de rest van de groep komt met eten en drinken.

Picknicks overal in Ueno Park in Tokyo

Wie denkt dat er in Japan, na de bloesemtijd, volop kersen zijn, komt bedrogen
uit. De bomen dragen namelijk géén vrucht. Bert Röling, de Nederlandse rechter
bij het Tokyo Tribunaal, schreef er het volgende over:
“Er schuilt een honger naar de reinheid in de verering van de kersenbloesems. De
Japanners voelen de felle kortstondige alles gevende bloei. Het is naar Japanse
opvatting niet een gebrek maar een deugd dat de bloesem niet tot vrucht wordt”.

Al met al is het een feestelijk gebeuren dat doorgaat tot in de kleine uurtjes.
Mensen zijn vrolijk, nodigen je uit om bij hun picknick aan te schuiven en met hen
op de bloesems te toosten. En ze willen vooral ook met je op de foto!

Tekst en foto’s:
Jeannette Schoone, tuin 61

[Redactie: wellicht iets voor de Activiteitencie. om bij JV ‘kersenbloesemdag’ te introduceren?]
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Hebben? – Gratis voor de liefhebber!
Na het opruimen van tuin 42 blijft er over:
- Een mooie stapel sierstenen
- Diverse vijverpompen (waterval-, lucht- en filterpompen)
- 1 vijverfilter (10.000 liter, twee kamers)
- Diverse Brugmansia’s, wat armoedig (komt goed met water, voeding en warmte)
- Diverse Bamboesoorten in pot
- Haardhout (moet nog klein gemaakt)

Bel mij op 0654693374 of mail naar: manjadb@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------
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BERICHT van het SCHOOLTUINTEAM

[Foto: Liesbeth Akkerman]

Maandag 4 april schooltuindag:
Een tijdje geleden had ik al aan Nel gemeld graag bij de schooltuin te komen
helpen. Nou heeft een Juf Nel je voor je het weet ingedeeld. Ik moet
zeggen dat ik er zin in had en inmiddels veel plezier.
De eerste maandag voorstellen en uitleg. Tuinkers, aardappels poten.
Maandag 11 april: radijs en tuinbonen. Maandag 18 april: spinazie en uien
planten. Inmiddels had ik mij over een paar kinderen ontfermd. Bij dit
groepje zit een jongetje waarmee zich een grappig voorvalletje voordeed:
met de tuinbonen ging het wat mis, niet alles in één rij! Gelukkig werden we
gered door meester Engel. En toen we zijn uien eindelijk netjes geplant
hadden, harkte hij ze er in zijn enthousiasme er net zo hard weer uit. Geluk
was weer met mijn kleine vriend: nu was juf Loes de reddende engel. Veel
leer je van het schooltuin gebeuren en ik vind het samen werken tussen de
kinderen een mooi gegeven. Volgende keer meer over mijn leermomentjes…
Liesbeth Akkerman, tuin 120.



19

De Pluktuin.

Engel Tjipjes
heeft zich
ontfermd over
onze Pluktuin.
Hij heeft enkele
planten verplant
en is nu bezig
met het zaaien
van diverse en
bijzondere
plukbloemen,
kruiden, enz.
Het wordt een
prachtig geheel.

[Foto: Alie Draisma]

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

Oplossingen kruiswoord filippine en sudoku, uit dit blad.

Oplossingen kikker en 10 verschillen, uit dit blad.
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JAARAGENDA 2016

dinsdag 5-jan bestuursvergadering vrijdag 1-jul opbouw open dag vrijwilligers

zondag 10-jan nieuwjaarsreceptie 14.00-16.00 u zaterdag 2-jul opbouw/inrichting vrijwilligers

dinsdag 9-feb kandidaatleden + bestuursverg. zondag 3-jul open dag

woensdag 17-feb sluiting kopij maandag 4-jul afbouw open dag vrijwilligers

zaterdag 20-feb redactievergadering zaterdag 9-jul algemeen werk wijk 2 en 3 (3e)

zaterdag 27-feb opening winkel woensdag 20-jul algemeen werk senioren (3e)

dinsdag 1-mrt water op de tuin zaterdag 23-jul schouw

dinsdag 8-mrt bestuursvergadering zaterdag 20-aug uitslag zonnebloem

zaterdag 12-mrt algemeen werk wijk 1 en 4 (1e) woensdag 24-aug algemeen werk senioren (4e)

vrijdag 25-mrt kascontrole zaterdag 27-aug schouw

zaterdag 2-apr algemeen werk wijk 2 en 3 (1e) dinsdag 6-sep bestuursvergadering

maandag 4-apr start schooltuinen zaterdag 10-sep algemeen werk 1 en 4 (4e)

dinsdag 5-apr bestuursvergadering woensdag 14-sep sluiting kopij

woensdag 13-apr algemeen werk senioren (1e) zaterdag 17-sep redactievergadering

woensdag 20-apr sluiting kopij zaterdag 24-sep algemeen werk 2 en 3 (4e)

zaterdag 23-apr redactievergadering zaterdag 24-sep schouw

dinsdag 26-apr algemene ledenvergadering dinsdag 4-okt bestuursvergadering

zaterdag 30-apr algemeen werk wijk 1 en 4 (2e) woensdag 5-okt algemeen werk senioren (5e)

zaterdag 30-apr schouw zaterdag 22-okt algemeen werk 1 en 4 (5e)

dinsdag 10-mei bestuursvergadering zaterdag 5-nov algemeen werk 2 en 3 (5e)

zaterdag 14-mei stekkenmarkt dinsdag 8-nov bestuursvergadering

zaterdag 21-mei algemeen werk 2 en 3 (2e) woensdag 9-nov sluiting kopij

woensdag 1-jun algemeen werk senioren (2e) zaterdag 12-nov redactievergadering

dinsdag 7-jun bestuursvergadering zaterdag 19-nov inhaaldag/shredderdag

woensdag 15-jun sluiting kopij donderdag 1-dec waterafsluiting

zaterdag 18-jun algemeen werk wijk 1 en 4 (3e) dinsdag 6-dec 1e jaars+bestuursvergadering

zaterdag 18-jun redactievergadering zondag 11-dec kerstmarkt

zaterdag 18-jun schouw

Kersenbloesem in Kyoto, Japan Kersenbloesem in Zaandam, Ned.
[Foto: Jeannette Schoone] [Foto: Alie Draisma]
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