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Van het BESTUUR

Géén tuinafval storten in de houtwal a.u.b.!
Wij zijn blij met de houtwal. Zoals iedereen weet is de houtwal in onderhoud van
algemeen werk. Met hoge uitzondering en met toestemming van het bestuur krijgt heel af
en toe een tuinder toestemming zijn takken op een afgesproken plaats in de houtwal te
verwerken. Het verbaast ons nu hoeveel illegaal gestort materiaal er de afgelopen herfst
en winter bij de wal is gestort. Waar zijpaden de J. Vroegoplaan kruisen is een
opeenhoping van illegaal gestort materiaal te zien. Het is onbegrijpelijk dat leden van ons
complex dit doen. Iedere tuinder is verantwoordelijk voor de afvoer van zijn materiaal.
Dit waar dan ook storten is een overtreding van ons huishoudelijk reglement.

Als wij te weten komen wie tuinafval bij de houtwal heeft gedeponeerd, kan deze persoon
op een boete rekenen. Verder zijn de personen die algemeen werk uitvoeren nu degenen
die deze rommel kunnen opruimen. Het storten van het afval van deze tuinders is een heel
bedroevende actie van gemakzucht en onverschilligheid én geeft geen blijk van meeleven
met onze vereniging.

Harken van de paden.
Er is bij het bestuur het verzoek binnengekomen om niet meer alle paden met de kleine
tractor te laten harken. Als de paden vochtig zijn, geeft het harken door het gebrek aan
een schelpenlaag kleiklonten. We willen daarom alleen de 3 parkeerplaatsen en de
Rotonde, de J.A. Deudekomlaan, de Eikenlaan en de Beukenlaan harken.

Namens het bestuur wens ik alle tuinleden een fijn en groeizaam tuinjaar toe.

Jacques Bot, voorzitter.
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NIEUWS UIT onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

Afgelopen week is er een nieuwe voorraad van onze vertrouwde kwalitatief
goede, Florentus tuinaarde en potgrond bij de winkel bezorgd.

De prijs is maar enigszins verhoogd, dus sla uw slag!
Tuinaarde 40 liter € 2,25 per zak en 5 zakken voor € 11,00.
Potgrond 40 liter € 3,00 per zak en 5 zakken voor € 14,75.
Weet, dat bij afname van 10 zakken, deze gratis bij uw tuin worden bezorgd !

Verder kunt u voor alle meststoffen in de winkel terecht. Ook de voorraad
groente-, bloemenzaden en diverse soorten bonen is weer aangevuld.
Er is nog een kleine hoeveelheid pootaardappelen voorradig en te koop.

Binnenkort wordt er weer Mantelbuis besteld. Wilt u in de winkel kenbaar maken
hoeveel meter u nodig heeft? Mantelbuis wordt geleverd in rollen van 500 meter
en is voor het Infra, vernieuwde water- en elektrawerk op uw tuin.

-----------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden

Tuin 98 - Willem de Reus, hij is op 1 april begonnen met tuinieren.
Wij gunnen Willem een fijne tijd bij Jan Vroegop!

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

Familie De Boer wil de organisatie en bezoekers hartelijk bedanken voor de
gezellige uren die wij hebben mogen beleven tijdens de jubileummiddag.
We zagen er eerst wel tegen op, maar wij vonden het prachtig zoals het is gegaan.
Het was heel gezellig en er was een grote opkomst van belangstellenden.
En nog extra dank voor de bediening en de heren die aan het
frituren waren. Wij waren ook heel blij met het prachtige
boekwerk, de cadeaubon en de bloemen, ook die van de bezoekers!
Hartelijke groet,
Familie De Boer, tuin 125.
--------------------------------------------------------------------

Hallo beste tuinders,
Hierbij willen Antonio en Lenie iedereen hartelijk danken voor de
felicitaties en cadeaus die wij hebben ontvangen voor het 40 jaar jubelend
tuinieren bij Jan Vroegop. Door de gastvrouwen/gastheren werden we
verrast met een drie sterren***-catering, met gebak, hapjes en drankjes.
Allemaal super bedankt!
Wij hopen dat we nog vele jaren in de prut, tuinaarde kunnen wroeten,
woelen en voelen. Hartelijk dank voor de mooie middag!
Antonio & Lenie, tuin 50.
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PAASWORKSHOP - Bloemschikken

Op zondag 9 april hebben 17 enthousiaste personen in de Westring
deelgenomen aan een Paasworkshop bloemschikken; onder deskundige leiding
van Winnie Schipper (tuin 42) werden er prachtige bloemstukken gemaakt!
Er stond een voorbeeld klaar van Winnie, maar iedereen heeft zijn eigen
inbreng in het bloemstuk gemaakt. Dus er ontstonden 17 bloemstukken die
allemaal verschillend waren en iedereen ging met een mooi bloemstuk naar
huis. Al met al was het een zeer geslaagde middag!

[Foto: Engel Tjipjes]



5

STEKKENMARKT: zaterdag 13 mei 2017

Onze jaarlijkse stekkenmarkt is op zaterdag 13 mei van 10.00-14.00 uur.
Er is alweer druk gezaaid en gestekt door onze tuinvrienden en zelf zijn we ook
bezig met kweken. Stekken en zaailingen zijn welkom! Je kunt plantmateriaal
aanleveren of héél kleine boompjes en/of struiken. Dit jaar staan we weer op de
Rotonde en hopen op veel enthousiaste bezoekers: ruilers en kopers.
Er is een heel divers aanbod en te koop voor een leuk prijsje.

Scheuren van vaste planten, stekken van planten en afleggen van struiken.

Evt. met een mes doormidden snijden. [Tuinen.nl] De beste delen uitplanten. [Tuinen.nl]

Bewortelde delen uitplanten. [Wikipedia] Of nog beter: bewortelde Vlinderstruik met kluit uitplanten.
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ZONNEBLOEM wedstrijd, van 13 mei – 26 augustus 2017

Let op: dit jaar is de wedstrijd veranderd:

- Alle deelnemers gaan nu zélf zonnebloemen uit zaad opkweken !

- Heb je geen zaadjes, dan kun je die GRATIS komen ophalen tijdens de
Stekkenmarkt. Kun je die zaterdag 13 mei van 10-14 uur niet, dan kun je de
zaadjes later nog ophalen bij: A. Vet, tuinnr. 124 óf S. Tjipjes, tuinnr. 78.

- De wedstrijd is voor de kinderen en/of kleinkinderen.

- Ieder die meedoet aan de wedstrijd moet zijn naam + tuinnummer opgeven;
ook graag je naam zetten bij de zonnebloem die je opgekweekt hebt.

- Alle zonnebloemen tellen mee, de hoogste wordt gemeten.

- De datum van opmeten is dit jaar op zaterdag 26 augustus.

- De prijsuitreiking is op je eigen tuin.
Kun je deze dag niet aanwezig zijn, dan is je prijs op te halen bij tuinnr. 78.

Tot ziens op de Stekjesmarkt (zie bladzijde 5 ).

Annie Vet, Sonja en Engel Tjipjes.
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ALGEMEEN WERK – april 2017

We zijn met goede moed begonnen. Het eerste wat we gedaan hebben was
controleren of er waterlekkage bij de huisjes was. Steeds liep er water weg en de
oorzaak was niet te vinden. Na controle konden wij ook niet zeggen waar het lek
zat. Na nogmaals een mail van Nel aan alle tuinleden om alle hoofdkranen te
sluiten, bleek dat er toch ergens op een tuin een kraan open heeft gestaan die wij
niet hebben kunnen ontdekken. Eén tuinder kan dit jaar dus een waterrekening
tegemoet gaan zien die extreem hoog zal zijn! We zijn benieuwd, wie?

Verder zijn de greppels allemaal uitgeharkt en zijn de grootste pollen zuring en
boterbloem van de kanten verwijderd. Op de parkeerplaatsen zijn ook de
hardnekkige polletjes uitgestoken en is er tegen het gras gespoten. Ook wordt de
Rotonde aangepakt. Er is begonnen met het verwijderen van de hinderlijke
struiken aan de rand van de greppel van de Wilgenlaan, zodat er wat makkelijker
gemaaid kan worden. Dit karwei is nog lang niet klaar. Het zal dit jaar nog wel
duren voordat alle struiken uitgegraven zijn. Rond de winkel en de Westring is ook
een onkruidploeg bezig geweest. Onze entree ziet er nu ook weer netjes uit!

Onkruid van de maand
Zaailingen van de Esdoorn

Het zal elke tuinder opgevallen zijn dat het dit jaar – jammer genoeg - een
uitstekend jaar is voor de zaailingen van de Esdoorn. Elke dag verschijnen er
nieuwe. Op de tuinen tegen de Westzanerdijk zijn hele velden met zaailingen. Nu
maar hopen dat we ze allemaal te pakken krijgen. Elk jaar dat ze blijven staan
wordt het moeilijker ze te verwijderen. Let vooral op de exemplaren die tussen de
heg en andere struiken staan. Deze geven volgend jaar al veel meer werk om weg
te halen. De jonge bast laat los en de wortelstok loopt gewoon weer uit.
Verwijderen dus!

Zaailing van de Gewone Esdoorn Blad van een Esdoorn op
tuincomplex Leeuwenbergh
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Vroegop: INFRA

Hierbij een kort verslagje van de uitgevoerde en nog te verrichten
werkzaamheden voor het vernieuwen van de water- en elektraleidingen.

Fase 1 (vanaf Hoofdingang tot aan de Rotonde = tuinen 1 t/m 62)

Elektra
Eind augustus 2016 waren wij zover dat de aansluitingen van de huisjes overgezet
konden worden op het nieuwe elektriciteitsnet. Door de inzet van enkele, op de
tuin aanwezige, vakkundige elektriciens is dit snel en probleemloos verlopen.
Vervolgens is de installatie door een onafhankelijk bureau gekeurd en op een paar
kleine puntjes na, welke inmiddels ook zijn verholpen, goedgekeurd. Alles werkt
momenteel probleemloos.

Water
De meeste huisjes vanaf de hoofdingang tot aan de rotonde zijn intussen
aangesloten op het vernieuwde waterleidingnet. Er dienen nog ca. 6 aansluitingen
te worden gemaakt bij huisjes waarvan de “bewoners” óf niet aanwezig waren óf
de aansluiting op de bestaande installatie nog niet was vrijgemaakt. Wanneer de
“bewoners” deze tuinhuizen ook willen laten aangesloten worden, gaarne contact
opnemen met ondergetekende voor het maken van een afspraak.

Aangezien er bij het leggen van de leidingen vaak
“werk” met “werk” is gemaakt, d.w.z. ontgraven,
leiding erin en meteen weer aanvullen, is er geen
tijd geweest om de nieuwe leidingen af te persen.
Dit heeft echter geresulteerd dat er enkele
lekkages zijn ontstaan welke zijn verholpen, maar
er is nog steeds waterverlies wat nog opgezocht
moet worden. Bij de volgende fase dienen wij er
toch voor te zorgen dat alle aansluitingen worden
afgeperst voordat ze worden aangevuld.

Fase 2 (vanaf de Rotonde naar het westen = tuinen 63 t/m 125)

Vorige week, 2 april 2017, nadat het grondwaterpeil voldoende was gezakt, is er begonnen
met het maken van de fundaties voor de elektrakasten. Deze zijn op 11 april gestort,
waarna de nieuwe elektrakasten kunnen worden geplaatst.
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[Foto’s: Jan & Kiena Baijens]

Tevens willen wij binnenkort starten met het ingraven van de watermeterputten.
Wanneer dit gereed is kan er begonnen worden met het ingraven van de leidingen.
Om de aansluitingen op de huisjes te realiseren dienen de “bewoners” zelf de
mantelbuis vanaf het pad naar het huisje in te graven. Bij verschillende tuinen is
dit al gebeurd hebben wij geconstateerd.

Door de inzet van vele vrijwilligers (meer dan 35), waarvan sommige vaak, anderen
soms of een enkele keer, is de eerste fase voorspoedig verlopen. Voor de volgende
fase doen wij wederom een beroep op de tuinders om een steentje bij te dragen.
Wanneer u in staat bent en voor één, enkele of meerdere dagen beschikbaar bent
zien wij uw aanmelding gaarne tegemoet.

Vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Jan (J.H.) Baijens, tuin 59
E: j.h.baijens@outlook.com
M: 0637 571 672
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Paardenbloem, Taraxacum Officinalis
Behoort tot de composietenfamilie oftewel de samengesteldbloemige.

De naam  taraxacum komt van het Griekse woord,
traxis, dat oogontsteking betekent: al in de 11e
eeuw werd een oogontsteking met het melksap van
de paardenbloem behandeld. De Engelse benaming
Dandelion is een verbastering van het franse ‘dent
de lion’ ( tand van de leeuw) en verwijst naar de
vorm van de bladeren.  Bijnaam pluisbloem. [atelieredboelaarts.nl]

De wilde variant is verspreid over het gehele noordelijke halfrond en heeft de
voorkeur voor akkers en weiden als standplaats. Ook vind je ze in loofbossen en
aan de rand van de weg. De plant wordt 5 tot 35-40 cm hoog. De bloeiperiode van
de paardenbloem is 3 tot 11 maanden. In het voorjaar ontstaan de goudgele
bloesems, die zich later omvormen in de bolvorm die door kinderen de benaming
van ‘blaasbloem’ krijgt. De wilde vorm heeft een bittere smaak, en alleen de jonge
blaadjes zijn geschikt om te gebruiken.

Verschijningsvorm:
Stengel met een enkele bloem, onvertakt en
bladloos, omringd door een dicht ringvormige
groep  sterk gekartelde bladeren die een rug
om de stengel vormen.
De plant heeft lange paalwortelen en de aan
de binnenzijde holle stengel die wit melksap
bevat, deze smaakt bitter en verkleurt bruin.
De wortels zijn lang en knobbelig vertakt, en
ze verkurken lichtbruin. De bloemen zijn
alleen staande goudgele hoofdjes, deze
bevatten tussen 100-200 lintbloempjes.
De paardenbloem opent zijn bloem alleen bij

[wikipedia] mooi weer.
De vruchten zijn de bekende pluizenbollen (speelgoed voor kinderen).
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De pluizen bevatten een bruin nootje, zijn bovenaan stekelig schubbig met een wit
haarkroontje op een lang steeltje. Soort parapluutje.

Inhoudsstoffen:
Voor medicinaal gebruik is de gehele
plant tijdens de bloeitijd geschikt.
Belangrijkste stoffen zijn Inuline, en
Taraxine, vitamine A en C.
De bladeren bevatten vitaminen B1,
B2, C en E. Verder bevatten ze een
hoge concentratie aan kalium, deze
werkt vochtafdrijvend. Door de
aanwezigheid van andere stoffen
wordt tevens de galvloed en de opname
van calcium in de darmen bevordert. [lijfengezondheid.nl]

In de volksgeneeskunde werden de paardenbloemen dan ook ingezet bij lever- en
galkwalen, maar ook bij chronische reuma. De wortel werd gebruikt bij aambeien
en jicht. In de fytotherapie worden de bladeren ingezet bij gebrek aan eetlust, de
wortel word gebruikt om de galvloed op te wekken en om verteringsklachten op te
lossen. In de homeopathie wordt de verse plant gebruikt bij leverziekten en
verteringsklachten.
Ook in de TCM kent men de paardenbloem, alleen dan wordt hij gebruikt in mixen
met andere kruiden. De Paardenbloem is een klein medicijnkastje.

Zoals iedereen weet: tegenwoordig kunnen we onze kookkunst aanzienlijk
verbeteren en verfijnen door het gebruik van kruiden. De stoffen in de kruiden
wakkeren onze eetlust op, ze bevorderen de spijsverteringssappen en verbeteren
hierdoor de vertering. In de middeleeuwen had het grootste deel van de bevolking
alleen zout tot verbetering van het eten. De kruiden, evenals medicinale planten
waren in het bezit van de adel en kloosters. Deze cultiveerden en onderzochten
deze kostbaarheden. De inhoudsstoffen van onze kruiden zijn sterk afwisselend
en worden ingedeeld naar smaakmakende componenten, bijvoorbeeld scherp
smakende alkaloïden, etherische oliën, bitterstoffen, aromatische cumarine en nog
veel meer.

Enkele gezonde toepassingen met paardenbloem:
De wild groeiende paardenbloem is nauwelijks te koop. De tijd om de
paardenbloem te oogsten is eigenlijk in juni, dit omdat hij dan in bloei staat en
daarom gemakkelijk te vinden is. Een goede bron van verse bladeren zijn vindbaar
op onze eigen tuin, waar de verse plant op voorraad kan zijn.
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Let op: er zijn een paar planten die een
klein beetje of héél sterk gelijken op de
paardenbloem. Dus: vóórdat je gaat
plukken, eerst goed controleren!
Hiernaast kun je de verschillen zien en
vergelijken.

Om paardenbloemthee te bereiden:
giet circa 150 ml kokend water over een
eetlepel gehakte wortels - of over van
tevoren gedroogde bladeren - en laat dit
10 minuten trekken en drink het warm
op. Tot drie maal daags een kopje voor
de maaltijd drinken.

Voor paardenbloemkoffie gebruik je de
wortel en die kan in principe elk moment
van het jaar geoogst worden. Uiteraard
zijn in de herfst de wortels het dikst en
met dikkere wortels heb je dus
gemakkelijk een grotere opbrengst.
Het maken is vrij eenvoudig: graaf met een tuinschepje de paardenbloemen
voorzichtig uit. Voorzichtig, anders breekt de wortel af. Als je een emmer vol
hebt, scheid je de wortels van het blad en maak je het geheel goed schoon.
Gebruik voor de wortels een klein borsteltje. Zodra de wortels gewassen zijn, doe
je ze in de keukenmachine en maak ze fijn. Vervolgens doe je alles in een
ovenschotel, zorg dat het een niet te dikke laag is. Plaats het in de voorverwarmde
oven op 150 graden C. Laat het mengsel ongeveer twee uur roosteren tot het mooi
donkerbruin is geworden. Het mengsel is klaar.

Voor de koffie:
1 à 2 koffielepels paardenbloemwortelmengsel per kop water aan de kook brengen
en 10 minuten zachtjes laten koken. Het geheel zeven en de paardenbloemkoffie is
klaar. Je kunt het natuurlijk verder serveren zoals je zelf wilt.

De Engelsen eten de verse en zachte lentebladeren van de paardenbloem zó op de
boterham. Paardenbloem past goed bij alle tuinkruiden, uien, alle kaas- en
vleessoorten, eiergerechten, gerookt spek en eigenlijk bij alle zaden en noten.
Uit de zachte bladeren kan men een fijne groente koken, een salade voorbereiden
of een smaakvolle pesto creëren (zie bladzijde 24). Eet smakelijk!

Bron: Wikipedia/HuldaClarkkruidentuin/Pharmaactueel/Frederic.



13



14

‘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 Gerard en Nicolette de Leeuw op tuin 119.
Nicolette vertelt hun verhaal.

De tuin van familie De Leeuw ligt aan de Anemoonlaan, helemaal aan de rand van
ons complex. Jan Vroegop heeft vele smalle paadjes maar dat geldt niet voor deze
laan. Het geeft dit gedeelte een ruime en lichte aanblik.
Bij 119 aangekomen, springt de kas ogenblikkelijk in het oog. Deze staat in het
midden van de tuin, naast een pad geflankeerd door een rijtje fruitbomen.
Achterin staat het huisje beschut tussen hoge bomen. De tuin is ingedeeld in
vierkante stukken: een gedeelte gras, een groenteveldje, een deel met allerlei
fruit en tenslotte een mooie sierborder. Ondanks dat er dus van alles gebeurt op
deze tuin, geeft het door de logische indeling een rustige aanblik.

Onder het genot van een kopje koffie stel ik Nicolette de volgende vragen:

Hoe ben je hier verzeild geraakt?
In 2005 waren we echt op zoek naar een volkstuin en nadat we er eens langs
waren gereden, hadden we besloten om een afspraak te maken om een keer te
gaan kijken. Op dat moment waren er maar liefst 4 tuinen beschikbaar. Terwijl we
verwachtten een lange tijd op de wachtlijst te komen, konden we direct een keuze
maken.
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In eerste instantie wilden wij graag aan het hoofdpad zitten, maar dat betekende
dat we nog een poosje moesten wachten en daarom hebben we uiteindelijk voor
onze huidige tuin gekozen. Het was vooral het aantal vierkante meters waar we
voor gingen, en dit was duidelijk de grootste tuin. Onze kinderen waren toen nog
klein, dus die kregen er een heerlijke speelruimte bij, thuis bestaat de tuin
namelijk uit de beruchte postzegel. We hebben hier dan ook onmiddellijk een
grote schommel voor ze geplaatst!

Wat heb je allemaal aan de tuin veranderd?
Eén van de eerste dingen die we hebben gedaan, is het zetten van een kas, omdat
we zo graag tomaten en pepers wilden laten groeien. Nu staat er zelfs een
abrikoos in die we handmatig bestuiven met een klein verfkwastje.

Verder hebben we aan de originele indeling van de tuin niets veranderd, omdat hij
al een goede ‘flow’ had. Wel staat er nu een rijtje fruitbomen naast de kas in
plaats van een hele hoop wilde bessenstruiken en daarnaast hebben we frambozen
en Japanse wijnbes. Achter het huisje hebben we voor de veiligheid een strook
met bramen gezet en je kunt daar natuurlijk ook lekkere jam van maken.

Later hebben we het tuinhuisje moeten vervangen, omdat na een flinke water-
schade er allerlei schimmels begonnen te groeien en dat is nou net niet wat je wilt
laten gedijen. De constructie van het huisje was ook niet echt stevig: opgebouwd
uit platen die loslieten, kortom het stond op instorten. We zagen enorm op tegen
het nieuw bouwen want het is vreselijk veel werk. Uiteindelijk zijn we er in 2012
aan begonnen en gelukkig kregen we zoveel hulp van geweldige medetuinders dat
er nu een prachtig nieuw onderkomen staat waar we heel blij en trots op zijn.
Dankzij: Dhr. Engel, Wil Smit, Mustafa Özkaraman en Alie Draisma, en Bert
Nieuwenhuizen zijn wij hier nog gelukkiger met ons stukje groen in deze wereld.
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Welke plannen heb je nog voor de toekomst?
Er moet nog een mooi terras rondom ons huisje komen en het hele groente-
gebeuren kan nog wel wat ‘handen en voeten’ krijgen, zodat we er daadwerkelijk
van kunnen eten. Het ene jaar hebben we succes met de bietjes en groeien er
nauwelijks bonen aan de staken en het jaar daarop is het precies andersom. Een
beetje meer stabiliteit daarin zou wel fijn zijn. Een poosje geleden vond ik een
boekje waarin staat uitgelegd hoe je zelf een theetuin kunt aanleggen*. Hierdoor
raakte ik bijzonder geïnspireerd en wil dit nu graag ook op Vroegop gaan doen.
Ik ga een gedeelte van de tuin bestemmen voor allerlei planten waarvan je thee
kunt maken, dat lijkt me zo leuk. Het gaat wat verder dan alleen kamille en munt.
Het was een echte ‘eyeopener’ voor mij en ik kan niet wachten om er mee aan de
slag te gaan. Je leert zo ook steeds meer, zoals: dat je van goudsbloemen ook een
heel lekkere thee kunt zetten.

Van welke planten of bloemen in je tuin houd je het meest?
De oogsttijd vind ik het heerlijkst. We hebben vier
verschillende soorten appels en verder pruimen, peren,
stoofperen, kersen, bessen en wat er uit de groentetuin
komt. Dat je niet naar de supermarkt hoeft om fruit en
groente te halen, voelt geweldig goed. En het is heerlijk
om van je eigen opbrengst appeltaart te bakken, dat is
geen straf! In de lente geniet ik ook van de eerste
krokussen en in de herfst van de laatste rozen. Ik houd
van alle bloemen het hele seizoen door. Ook vind ik het
een spel om steeds wat te experimenteren, zoals ik nu
met de theetuin wil gaan doen.

Doe je naast tuinieren nog meer op de tuin?
Ik geniet erg veel van ons stukje groen en van de sociale contacten die dat met
zich meebrengt. Ook is het plezierig om naar andere tuinen te gaan kijken om te
zien hoe anderen tuinieren. Soms zie je dan iets wat je op een idee brengt voor je
eigen tuin. Verder is het vooral veel ontspannen, uitrusten en lezen - naast al het
tuinwerk natuurlijk - en het meehelpen met de schooltuinen.

Zou je zonder de tuin kunnen?
Dat denk ik niet!
Terwijl ik ziek was, vroegen mensen mij: ’’Als je beter bent wat wil je dan gaan
doen?’’ Dan zei ik: ‘’Naar de tuin, niets doen en naar de vogeltjes luisteren!”

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

* Het in dit artikel genoemde boek is: ‘Theetuin’, geschreven door Modeste Herwig.
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Foe Young Hai
Heerlijk Chinees gerecht gemaakt van dun gesneden groenten die gegaard worden in een
omelet. Dit is een origineel recept van Eliasse’s (8jaar) kooklessen, erg lekker en
gemakkelijk!

Ingredienten:
SAUS: OMELET en VULLING:
- 1 teen knoflook - 1 prei
- 1 blikje tomatenpuree 140 gram - 1 ui
- 250 ml kippenbouillon of gewone bouillon - 1 winterwortel
- 100 ml gembersiroop - 1 bakje champignons
- eetlepel sojasaus asin - 8 eieren
- 2 eetlepels ketjap manis - 2 teentjes knoflook
- 1 theelepel 5 kruidenpoeder - 1 eetlepel sojasaus asin
- zonnebloemolie - sesamolie

- 1-2 theelepels 5 kruidenpoeder
BEREIDINGSWIJZE:
Saus:
Zet een steelpan op halfhoog vuur met wat olie, voeg een teen knoflook, in kleine stukjes
toe. Laat deze 30 seconden zachtjes doorsudderen maar niet bruin worden. Voeg
vervolgens tomatenpuree toe en roer deze om met de knoflook. Doe daarna de bouillon, de
gembersiroop, de sojasaus, ketjap manis en 5 kruidenpoeder erbij en roer het tot de saus
mooi glad wordt. Laat dit tenslotte 5 minuten koken, tussendoor nog roeren.

Vulling:
Snijd de prei in dunne ringetjes, schil de winterwortel en rasp die grof. Snijd de
champignons in dunne plakjes. Snijd de ui en knoflook in kleine stukjes. Zorg voor een
grote pan, verhit de sesamolie en smoor de knoflook en ui eerst 30 seconden op halfhoog
vuur. De ui mag niet bruin worden. Voeg alle groenten toe en smoor ze langzaam gaar.
Dit kun je al eerder klaar maken en dan later het groentemengsel weer opwarmen. Kluts
de eieren en voeg daarbij de sojasaus en de 5 kruiden poeder. Roer alles nog goed door
elkaar. Voeg het eimengsel bij de groenten. Het vuur moet niet te hoog staan want het
eimengsel moet stollen en niet bakken. Eventueel kun je een paar keer door de pan roeren
om het ongestolde ei onderop te krijgen. Niet teveel roeren want het moeten grote
stukken blijven.
Hierna kun je de omelette in een ovenschaal doen, dan de saus erover. Zo kun je het nog
een tijdje in de oven warm houden. De omelette is geschikt voor een koolhydraatarm
dieet. In de saus zit alleen wat natuurlijke suiker. Eet smakelijk!
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Voorjaarsbloeiers aan de Jan Vroegoplaan.

Ons tuinpark bezit rondom de tuinen 2,5 ha gemeenschappelijk groen. Dat betreft
merendeels bijna zeventig jaar oude elzensingels die dienen als windbescherming en ter
verfraaiing van het park. Langs de Westzanerdijk heeft zich in die zeventig jaar zelfs
een heus ‘boslaantje’ ontwikkeld met een gevarieerd bomenbestand waarover we in de
Vroegopper van november 2016 al schreven. Omdat de natuur daar enigszins zijn gang kon
gaan, ontstond er een strook vochtig loofbos met een onderbegroeiing van lagere bomen
en struiken, zoals Meidoorn, Kornoelje en Vlier. Als laagste begroeiing vormde zich daar
een plantendek met soorten die bij dat bos hoorden. Daaronder zijn veel planten die in
het voorjaar bloeien, als er nog geen blad aan de bomen is en het licht de bodemvegetatie
nog kan bereiken.

Omdat de Jan Vroegoplaan nu op zijn mooist wordt - met de hoge bomen nog net niet in
het blad, de struiken al in het groen of bloeiend (Krentenboompjes) en voorjaarsbloemen
in bloei - is het de juiste tijd om even stil te staan bij wat er zoal groeit en bloeit. Met
behulp van het kaartje van de Jan Vroegoplaan met de groeiplaats en de namen van de
hierna genoemde planten kunt u ze zelf eens bekijken. We kunnen hier niet alle planten
afbeelden, maar op de website vindt u er meer en bovendien in kleur.

De bodemvegetatie aan het boslaantje bestaat uit twee soorten planten:
de oorspronkelijke inheemse bosplanten en de stinzenplanten.
Als we de natuur haar gang laten gaan, komt er vanzelf een vegetatie van wilde planten
die zich thuis voelen in vochtig loofbos. Vaak zijn dat planten die we in de tuin onkruid
noemen, maar die in het bos mooie bodembedekkers zijn. Denkt u maar eens aan
Zevenblad - een ramp in de tuin (!) - maar het is met zijn mooie samengestelde
lichtgroene blad en hoge witte schermbloemen in juni een mooie bodembedekker.
Hetzelfde geldt voor Groot Heksenkruid dat in augustus bloeit. Waar het bosstrookje
heel smal is en daardoor wat lichter, vinden we ook het Fluitenkruid en Look-zonder-look
dat over een paar weken gaat bloeien. Ook Hondsdraf, nu al blauw bloeiend, hoort daarbij.
Tenslotte noemen we het Speenkruid, onze vroegste wilde bloeier. De gele sterretjes zijn
bijna uitgebloeid.

De stinzenplanten, zijn van oorsprong niet inheems, maar al eeuwenlang ingeburgerd.
Ze zijn ooit verwilderd in de parken van oude landgoederen, in Friesland ‘stinzen’ of
‘steenhuizen’ genoemd. Vandaar de naam stinzenplanten. Vaak zijn het bolgewassen die
vroeg bloeien als er nog zonlicht op de bosbodem valt.

[Foto: Go Wild - verwilderen met stinzenplanten]
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Stel U voor dat we nu een wandelingetje
maken langs de Jan Vroegoplaan vanaf de
schooltuintjes. Wat komen we dan zoal
tegen?
Als eerste zien we links achter het hek aan
de Westzanerdijk een paar vierkante meter
Italiaanse Aronskelk met pijlvormige
witgeaderde bladeren. Voor hetzelfde hek
links een groep Spaanse Boshyacinten, die
over enkele weken fletsblauw gaan bloeien.
We herkennen ze nu ook rechts op de Jan
Vroegoplaan. Hier en daar zien we ook de
Echte Boshyacint met nog smallere bladeren
en donkerder blauw bloeiend. Vanaf 20 m.
begint links en rechts een zone met flinke
groepen Daslook, familie van de ui en dat is
te ruiken. Over een week staan ze massaal in
bloei met witte samengestelde bloemen (zie
foto links). De bosstrook is hier ook links
van het pad aanwezig en op zijn mooist met
natuurlijke heesterbegroeiing.

Tegenover de Hyacintlaan komen we rechts een 10 m. lange strook geel bloeiend
Speenkruid tegen dat nu bijna is uitgebloeid. Over een maand vinden we de plant niet
meer terug. De kabouterkolonie even verder rechts wordt langzaam door het Daslook
overgenomen (zie foto boven). Links zien we ook veel bloeiende Blauwe Druifjes en
spichtige groepjes Gewone Vogelmelk, die straks alleen bij zonnig weer helderwit bloeien
(zie foto onder). Voorbij de Magnolialaan ook links veel verwilderde Narcissen, die maar
weinig verschillen van de echte wilde Narcis.

Voorbij de Krokuslaan komen we
rechts opeens de Gevlekte
Aronskelk tegen met gevlekte
bladen en 100 meter verder nog
een keer. Links is er geen
groenstrook meer waardoor de
begroeiing wat meer licht krijgt
en minder bosachtig is. Bij het
Jan van der Laanplantsoen werd
de linker slootoever jaren
geleden bij het plantsoen
getrokken. Nog steeds steekt
het ooit aangeplante Japanse
Knoopkruid daar de kop op.
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Helaas valt op te merken dat - op eigen initiatief van tuinders - ook gewone tuinplanten in
de groenstrook zijn geplant, wat botst met het streven naar een natuurlijke bosvegetatie
van inheemse planten en stinzenplanten.

Iets voorbij het plantsoen bedekt Gevlekt Longkruid, al een maand rood en blauw
bloeiend, de linkeroever van de sloot. Tenslotte zien we nog wat Lelietjes-van-Dalen en
nabij de hoek van de Wilgenlaan weer wat Italiaanse Aronskelk en een enkel plukje nu al
bloeiende blauwe Boshyacint en Vogelmelk.

De komende weken zal de Jan Vroegoplaan in volle bloei staan. Het bijgevoegde kaartje
kan helpen om de planten te herkennen. Bovendien proberen we op de website meer foto’s
en dan in kleur af te beelden. Ga eens op verkenning in uw eigen tuinpark.

Tekst en foto’s:
Jan Besteman, tuin 38.

--------------------------------------------------------------------
[Advertenties]
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PAARDENBLOEM PESTO

Totale bereidingstijd: 45 minuten.
Ingrediënten: voor 3-4 personen.

 100 gram verse paardenbloem bladeren
 30 gram fijn geraspte Parmezaanse kaas
 100 gram zonnebloempitten
 2 knoflookteentjes
 zout
 peper
 suiker.

De paardenbloembladeren voorzichtig wassen, goed afdrogen ( met keukenpapier)
en in smalle repen snijden. De knoflookteentjes schillen en in kleine blokjes
snijden. De zonnebloempitten in een pan zonder vet roosteren en aansluitend in
een schaal met de staafmixer verkleinen.
Nu één voor één alle ingrediënten samenvoegen en met de staafmixer tot een
geheel mengen. Op smaak brengen met peper en zout.

Als de pesto niet meteen gebruikt wordt, het geheel in een glas doen en met een
scheutje olie afdekken (dit verhindert het oxideren aan de oppervlakte). In de
koelkast kan de pesto zo enige dagen bewaard worden .

Bron: Wikipedia/HuldaClarkkruidentuin/Pharmaactueel/Frederic.

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

[Hier was plaats voor uw advertentie…]
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SCHOOLTUINEN

Op maandag 3 april zijn we weer begonnen met 28 kinderen van groep 6 van
o.b.s. De Dijk. De kinderen zijn enthousiast aan het werk gegaan. Inmiddels is de
tuinkers al weer opgekomen en zitten de aardappels en uien in de grond. Ook is de
radijs gezaaid. De kinderen hebben nu vakantie en op 1 mei starten we weer.

DE PLUKtuin

begint weer een beetje kleur te krijgen en tulpen beginnen te groeien en kunnen
geplukt worden, maar nu hoor ik de mensen op de tuin zeggen dat het zo zonde is
om de bloemen af te snijden want het staat zo mooi al die kleurtjes.
En als er iets níet geplukt mag worden, dan hangt er een label aan, bij voorbeeld
om er zaad af te halen. De Pluktuin is voor alle leden van Jan Vroegop.
Dus niet schromen, maar plukken! Engel Tjipjes, tuin 78

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

--------------------------------------------------------------------
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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)

Je grasveld zal alweer lekker groeien… De vogels zullen een genot zijn….
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