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Van het BESTUUR

De winter van 2015 – 2016 zal naar mijn idee - evenals de vorige winter - de boeken ingaan
als regenwinter. Ik mag hier mogelijk een persoonlijke noot aan toevoegen. Een oom van
mij bracht, toen ik nog schooljongen was, jaarlijks een jaargang van de Almanak.
Hij had ze allemaal gezien en zo zei hij tegen mijn ouders: “De jongens – ik had één zus en
zes broers – hebben er misschien nog wat aan.” Ik herinner me dat ik altijd erg
geïnteresseerd was in alles wat geschreven werd over het weer. Zo werd er twee keer
per jaar een weerstatistiek uitgegeven hoe de zomers de laatste 15 jaar en hoe de
winters de laatste 15 jaar waren geweest.
Als 7-jarige leerde ik in 1947 lezen. De winter van dat jaar stond later met vette cijfers
als strenge winter te boek. Het verbaasde me dat er zo weinig ijswinters en nog minder
strenge winters voorkwamen. Veel zachte winters en regenwinters. Er is wat dat betreft
niet zoveel veranderd, behalve dan de hoevéélheden neerslag per dag. Die lijken in
hoeveelheid de laatste jaren groter te zijn.
Regenwinters en natte zomers zijn niet nieuw. We hebben er wel mee te maken. Het
betekent dat we er als volkstuinder onze maatregelen op hebben te nemen. Drainage
toepassen, waardoor het overtollige water sneller kan worden afgevoerd, horizontaal
en/of verticaal.

En over water gesproken. Op dinsdag 1 maart zal de hoofdkraan van ons waterleidingnet
weer worden OPENgedraaid, mits er geen lekkages zijn. Bij het opendraaien van je
afsluitkraan graag even controleren of er geen lekkage is op je tuin of dat er misschien
een tapkraan open is blijven staan!

Aanvraag kapvergunning bij het bestuur dient altijd te gebeuren vóórdat een boom wordt
omgehaald!

Dinsdag 26 april staat onze algemene ledenvergadering gepland. Volgens het
verenigingsrecht kunnen leden punten aanvoeren. Het dienen wel dringende punten te zijn
van algemeen belang. Er zijn onderwerpen, waarvan het bestuur vindt dat de inbreng
ervan door de leden dient te gebeuren. Zie statuten artikel 17, sub 4

De houdbaarheidsdatum van gasslangen zal dit jaar weer onder de loep worden genomen.
Tijdig oude gasslangen vervangen kan veel ellende voorkomen. Het bestuur doet dan ook
een beroep op ieders verantwoordelijkheid in deze om de datum op de slang te
controleren. In onze tuinwinkel is een nieuwe gasslang te koop.

Aan het begin van het nieuwe tuinseizoen wil het bestuur uw aandacht vragen om het
gebruik van ketting- en cirkelzagen in het tuinseizoen tot een minimum te beperken. In de
periode van 1 oktober tot 1 maart spelen deze storende geluiden voor de omgeving niet.

Het bestuur van VTV Jan Vroegop wenst u een fijn en groeizaam tuinseizoen.

Jacques Bot, voorzitter
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NIEUWS uit onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

De winkel gaat op zaterdag 27 februari weer open. Openingstijd 10.00-13.00 uur.
Tot en met 19 november zullen Loes Dikhoff, Annie Vet en Chrit Souren u weer op
de zaterdagen ten dienste staan. De voorraden zijn weer aangevuld, er is
voldoende tuinaarde, potgrond en er zijn flink wat meststoffen aanwezig. Alles om
uw tuingrond een goede oppepper te geven voor de komende periode van zaaien en
planten. Ook is er weer een scala aan zaden verkrijgbaar.

De bestelde pootaardappelen zijn binnen. U kunt de nog niet afgehaalde zaden en
pootaardappelen in de winkel ophalen. Voor een goede opbrengst is het van belang
dat u nu in deze periode flink wat kalk of maerl door de aarde mengt. Voor een
goede knolvorming doet u wat kali in de kuiltjes van de aardappels. De aardappels
komen dit jaar achter in de tuin.

Culterra verbetert de grond en geeft de gewassen ook een goede oppepper. In de
winkel kunt u een beschrijving afhalen, wanneer en waarvoor u Culterra kunt
gebruiken. Koemest en 12-10-18 is geschikt voor alle vroege gewassen, maar is
geen grondverbeteraar.

We hopen u dit jaar weer regelmatig in de winkel te ontmoeten.
Met uw aankopen kunnen we de winkel rendabel maken en… wij leveren 1e klas
materiaal tegen een betaalbare prijs!

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

tuin 51 – Paul Laport en zijn gezin
Wij heten hen van harte welkom op ons tuinencomplex!

---------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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LIEF & LEED
----------------------------------------------------
De Zieken
De laatste maanden zijn er – naar verluidt zoals in geheel onze Zaanse regio – veel van
onze tuinleden ziek geworden, de meesten hebben enige vorm van griep doorgemaakt en
zijn na een paar dagen langzaam weer opgeknapt.
Maar er zijn een paar van onze tuinleden die ernstiger ziek zijn, vooral voor deze mensen
wensen wij hen van hieruit VAN HARTE BETERSCHAP en EEN SPOEDIG HERSTEL toe

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
Truus van de Griendt, E: j.griendt9@chello.nl
(Telefoonnummers: zie voorin dit blad)

-------------------------------------------------------------------
Herhaling: bericht van onze GROENcommissie
Beste tuinders,
Wilt u zo vriendelijk zijn om het neergevallen blad op uw
eigen pad én het aan uw tuin grenzende pad van het complex
regelmatig bijeen te harken en te verwijderen of op de
eigen composthoop te deponeren?
Alleen zó kunnen we met z’n allen de paden goed bijhouden.
Met vriendelijke groet,
Ed Beerepoot.

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

Op dinsdag 1 maart a.s.: GAAT ONZE WATERHOOFDKRAAN WEER OPEN!,

Dus dan gaat het water weer op de tuinen, mits er geen lekkages zijn !
Bij het opendraaien van je afsluitkraan graag even controleren:
- of er geen lekkage is op je tuin: even melden!
- en/of dat er een tapkraan binnen/buiten

misschien open is blijven staan: dichtdraaien!

Wilt u deze datum van aansluiting
in uw agenda noteren a.u.b.?

Dick Paulisse, tuin 79 (elektra/water).
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
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Impressie van de Kerstmarkt op zondag 13 december jl.

[Foto’s: Jan Elzinga, overige foto’s: zie onze website www.janvroegop.nl ]
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Commissie INFRA, verslag 17-02-2016

In mei 2015 is de Commissie Infra van start gegaan met een eerste vergadering.
Hierop volgend is de gewenste uitvoeringsmethode vastgesteld.

In de eerste plannen waren de watermeters, terugstroombeveiliging en aftapkranen in de
huisjes gesitueerd, waarbij vorstschade niet of moeilijk valt uit te sluiten. Na overleg
met een vertegenwoordiger van het PWN bleek dat dit geen harde eis van het PWN is.
Wel dient ervoor gezorgd te worden dat er geen grondwater in het leidingnet terug kan
stromen.

Vervolgens is een bezoek gebracht aan Seijsener, waarbij diverse putten zijn bekeken en
prijzen zijn opgevraagd, waarna definitief is besloten voor een uitvoering met centrale
watermeterputten waar ca. 10 huisjes op aangesloten kunnen worden.

Hierna zijn de leidingdiameters berekend en is de plaats van de centraalputten op locatie
bepaald. Eén en ander is door Peter van den Berg (tuin 57) op tekening verwerkt, waarna
de benodigde materialen zijn geïnventariseerd en bij diverse leveranciers prijzen konden
worden aangevraagd.

Uiteindelijk zijn de elektrotechnische materialen alsmede de watermeterputten bij
Seijsener Rekreatietechniek ingekocht en de leidingen met hulpstukken voor het
waterleidingnet bij Beuker Kunststof
Leidingsystemen. Beide zijn Zaanse bedrijven,
zodat wij ook nog wat aan regiobinding doen.

Ondertussen zijn wij in het najaar van 2015
begonnen met het aanbrengen van de fundaties
voor de meterkasten voor het elektra. Wij
hebben 7 fundaties kunnen storten waarna het
regenseizoen aanbrak met als gevolg dat door
de hoge grondwaterstand verder graven
onmogelijk werd.

De planning is om in het voorjaar, wanneer het grondwater minder hoog staat, met fase 1
te starten. Hierbij is enige overlast door het tijdelijk afsluiten van water en/of elektra
niet te vermijden. Wij zullen trachten dit zo goed mogelijk te minimaliseren. Hier wordt
echter uw aller begrip voor gevraagd.

Vertrouwende U hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en voor vragen
altijd beschikbaar,

Met vriendelijke groet,
Jan (J.H.) Baijens, E: j.h.baijens@outlook.com
Tuin 59 M: 0637 571 672
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ALGEMEEN WERK, periode: half november ’15 – half februari ’16.

Ook al zijn wij niet met zijn allen aan het algemeen werk geweest, de
vrijwilligersploeg is gewoon elke maandagochtend doorgegaan. Er zijn áltijd
klusjes te doen. De laatste restanten rap weggewerkt, afgewaaide takken
opgeruimd en greppels uitgeharkt.

Half november was er weer eens een periode met wateroverlast. We weten dat op
enkele plekken van het complex het echt heel erg is, onder andere aan het eind
van de Iepenlaan bij de tuinen 89, 92, 107 en 108. Hier staat altijd een plas water.
De heggen zien er hier heel slecht uit. Rood en weinig blad en slechte groei.
We zijn hier een gleuf – één spade diep – langs de heg gaan graven, vanaf de
poort van tuin 107 naar de Dijksloot. Dit was best een klus. Heel veel stenen
(5 kruiwagens) en hele harde klei. Met een pikhouweel en hak hebben we er wel
2 weken over gedaan!

Op het moment dat we de Dijksloot bereikten, leek het wel een kleine beek. De
gleuf hebben wij met grof puin - verpakt in worteldoek - gevuld. Als het nu stevig
heeft geregend, zien we bij de Dijksloot uit het worteldoek water stromen.
(Zie de foto’s op onze website www.janvroegop.nl – wateroverlast).

In de loop van januari stond het water in de greppeltjes van de Jan Vroegoplaan
beduidend hoger dan het water in de Dijksloot. Vorig jaar zat de ondergrondse
afvoer van de greppeltjes ook al eens verstopt, nu dus blijkbaar weer. Rond 16
januari stond zelfs een deel van de Jan Vroegoplaan blank!
Jan Besteman en zijn vrouw hebben met het touw - wat in het eerste deel van de
ondergrondse afvoer zit - weer een doorgang gemaakt, zodat het water wegliep.

Om dit goed op te lossen hebben wij de firma SOP op maandag 18 januari de pijp
laten doorspuiten. Er bleek na ca. 5 meter een knik in de pijp te zitten. Wij
denken dat deze knik de oorzaak van de verstopping is. Wij gaan nu bij de ingang
van de pijp een dubbele zeef en een grote afgedekte ‘bezinkbak’ maken en hopen
hiermee de verstopping te voorkomen. (Foto’s op onze website).

Nog even en voor ons allen begint het tuinseizoen weer. Ik hoop de meeste van
jullie in maart weer bij het algemene werk te zien.

N.B.: Op sommige plaatsen in het algemeen groen staan de vorig jaar geplante Narcissen
al bijna in bloei. Het voorjaar is op komst…! (Zie bldz. 21)

Ed Beerepoot, tuin 110
Algemeen werk en Groenvoorziening.
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De natuurwaarde van ons volkstuincomplex Jan Vroegop.

Vanzelfsprekend zijn wij, tuinders van VTZ Jan Vroegop, best een beetje trots
op de groeiende waardering die we de afgelopen jaren van de keuringscommissie
van de AVVN hebben gekregen voor ons volkstuinpark. Veel minder bekend is, dat
ook buiten de kring van volkstuinders ons park steeds meer in de belangstelling
komt te staan van natuurdeskundigen en natuurliefhebbers in het algemeen.
Vooral in het voorjaar en de herfst komen we ze wel eens tegen, de vogelaars
bedoel ik, zittend met bloknoot op een bankje op de rotonde of omhoogkijkend
schuifelend op het bospad, de Jan Vroegoplaan. Maar ook gewone natuurlief-
hebbers weten ons park te vinden. Ze zijn welkom, al worden ze het laatste jaar
nog wel eens ingesloten door ons strenge sleutelbeleid.

Ons park is inmiddels 75 jaar oud en dat doet de natuurwaarde toenemen. Dat is
te zien aan de ouderdom van de bomen vooral in het gemeenschappelijk groen,
waar de natuur wat meer zijn gang mag gaan dan in onze tuinen. De ligging is
strategisch, omdat in de wijde omtrek geen ander groengebied met hoogopgaande
begroeiing valt te ontdekken. Een kleine oase in het boomloze polder- en
industriegebied.

Het is dan ook geen verrassing dat ons park een rol speelt in het jarenlange
Zaanse natuuronderzoek, dat uitmondde in de prachtige uitgave van de grote
Natuuratlas van Zaanstad 1.
De natuurwaarde van ons tuinpark wordt
daarin gewaardeerd als provinciaal of landelijk
belangrijke natuur. Dat is niet mis en we
mogen daar best wat meer bekendheid aan
geven. Het maakt ons complex ook buiten de
volkstuinkring belangrijk.
Waaruit blijkt de natuurwaarde van onze
kleine parkoase in de polder? Jan Vroegop
biedt een vestigingsplaats voor veel planten en
dieren en vooral vogels tijdens de vogeltrek.
Opmerkelijke broedgevallen op ons park
betreffen die van de grote bonte specht,
boomkruiper, zanglijster, ringmus en
staartmees. De laatste in de brievenbus van
tuin 31 (figuur 1). Persoonlijk vind ik de
aanwezigheid van de zwartkop, behorend tot
de zangerfamilie het leukst. Dat is omdat hij
met zijn opvallende heldere lied de hele dag te
horen is, maar zien doe je hem nooit.

Figuur 1. Staartmezennest uit de brievenbus. Na
uitvliegen van de jongen is het nest, waarin één
niet uitgekomen eitje achterbleef - ten behoeve
van deze foto - op het deksel van de bus geplaatst.
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Overigens valt het grote aantal houtduiven en Turkse tortels op, die ook van ons
zachtfruit en koolplanten mee-eten. Dat zal weer invloed hebben op de
aanwezigheid van buizerd en sperwer die regelmatig een duif slaan. De
verwilderde halsbandparkiet is sinds 2008 opvallend aanwezig en is met soms
meer dan tien exemplaren een luidruchtige hooligan op ons park. In de herfst
strijken talrijke trekvogels neer, vooral bosvogels, meest kleine zangvogels en
lijsterachtigen zoals koperwieken en kramsvogels, die in onze tuinen energie
opdoen voor de verre reis.

Misschien nog wel belangrijker dan de vogelstand is de aanwezigheid van zes
verschillende soorten vleermuizen in park en omgeving die alleen ’s nachts actief
zijn. Mol, egel en veld- en huismuis zijn algemeen. Helaas is onze haas, die
jarenlang zijn leger op de rotonde had, verdwenen door het rigoureuze beheer
aldaar. Zijn plaats werd dit jaar opvallend
ingenomen door een losgelaten zwart-wit
konijn, dat, gelukkig voor de moestuinders,
op vakantie is gegaan. Ook de vos heeft zich
dit jaar niet laten zien.
Het gaat te ver om de waarde van onze
wilde planten op het complex te beschrijven,
maar aanwezigheid van aronskelk, daslook en
groot heksenkruid zijn typerend voor oud
bos, zoals bij ons langs de Jan Vroegoplaan
(figuur 2). Oud bos daar moeten we zuinig
op zijn.
Overigens komen deze planten ook op onze
tuinen voor en soms komen spontaan nog
andere tamelijk schaarse wilde planten
aanwaaien. Op mijn tuin kreeg ik twee jaar
geleden zelfs koninklijk bezoek van
koningsvaren en een drie meter hoge
koningskaars. De majesteiten zijn niet meer weggegaan.

Al met al heeft ons tuinpark veel moois te bieden, zowel in de tuinen als in het
groen dat zich langs de dijk tot oud bos ontwikkeld heeft. De natuurwaarde ervan
wordt door deskundigen hoog aangeslagen. Laten we er voorzichtig mee omgaan.
Tuinieren doen we op de tuin en natuuronderhoud, ook de takkenwal hoort daarbij,
doen we in ons gezamenlijk groen, waarop we best trots mogen zijn.

Jan Besteman (tuin 38)
1 Natuuratlas Zaanstad - Ron van ’t Veer, Tom Kistjes en Nynke Sminia,
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer 2012.

Figuur 2. Ons bospad, de Jan Vroegoplaan met
rechts op de voorgrond daslook. Merk op dat op het
pad van nature geen onkruid groeit.



10

In aansluiting op het vorige verhaal:
…en hier is de Zwartkop dan wél een keertje te zien…!

Meneer Zwartkop
[Foto: vogel-pagina.nl]

Man en vrouw ‘Zwartkop’.
Mevrouw Zwartkop heeft echter een ‘bruinkop’… [Foto: kennislink.nl]
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PUZZELEN
is voor tuinders een manier om eens
even rustig te gaan zitten…
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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 verhaal over het tuinieren op ons mooie complex.
De eerste keer wordt de spits afgebeten door Jacqueline van tuin 36.

Hoe ben je hier verzeild geraakt?

Toen ik in Amsterdam woonde had ik alleen een ‘betonnen stoeptegel’ achter mijn huis en
na mijn verhuizing naar Zaandam had ik een appartement met een balkon.
Het verlangen naar een tuin was groot!

Via internet ging ik op zoek naar een volkstuin en zo vond ik JanVroegop. Toen ik ging
kijken was het februari 2008. Het was echt winter, in de sneeuw en kou ging ik op weg
naar waar ik later mijn tuin zou hebben. Het park raakte mij onmiddellijk, vooral de
onverwachte schoonheid in deze omgeving en de stilte. Ik vond het schitterend en kon
niet geloven dat er hier werkelijk een plekje voor mij zou zijn.

Ik stuurde een e-mail om me op de wachtlijst te laten plaatsen, maar kreeg direct een
reactie: er was een kleine tuin beschikbaar en of ik wilde komen kijken. Aangekomen zag
ik vooral veel coniferen, tientallen tuinkabouters en een oude bouwval welke een kas
moest voorstellen. Het zag er niet uit, maar het was een geweldige plek.
De tuin was van mij op voorwaarde dat ik de kas zou slopen. Het maakte mij niet uit.
Ik was zielsgelukkig en nog!
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Wat heb je allemaal aan je tuin veranderd?

Natuurlijk ben ik begonnen met het verwijderen van de oude kas en dat was nog best veel
werk. Daarna heb ik de coniferen en de tuinkabouters weggedaan. Dat ruimde lekker op.
Toen wachtte ik geduldig af naar wat er nog allemaal uit de grond tevoorschijn zou komen.
Vervolgens heb ik een globale indeling gemaakt en achter het huisje alvast groentebedden
geplaatst. Het huisje opknappen kwam in de jaren daarna. Langzaamaan is het mijn eigen
tuin geworden met de planten en bloemen waarvan ik hou.

Welke plannen heb je nog voor de toekomst?

Ik ben nog steeds aan het veranderen. Er is soms
moed voor nodig om bomen of grote struiken weg te
halen of te verplaatsen, toch ben ik altijd
voortvarend te werk gegaan. In de toekomst wil ik
mijn bloemenborder aan de voorzijde nog wijzigen. Ik
ben er nog niet helemaal tevreden over. Verder ga ik
wat meer vaste planten zetten zodat ik alles kan
blijven bijbenen. Maar dat is het leukste aan
tuinieren… je blijft veranderen, dat hoort erbij.

Van welke planten of bloemen in je tuin hou je het
meest?

Lathyrus mag in ieder geval niet ontbreken, maar
verder is alles me lief. Mijn voorkeur gaat uit naar
wat wildere bloemen en rozen. Elk seizoen heeft zo
zijn planten. Ik ben geen fuchsia kweker die maar één
liefde heeft. Ik ben met alles blij.

Doe je naast tuinieren nog meer op je tuin?

Mijn huisje in orde houden en dat betekent veel schilderwerk. Maar na het werken in de
tuin vind ik het fijn om te ontspannen. Dan lees ik de krant of maak ik foto’s van bloemen
en planten. Het is ook leuk om een rondje te lopen over het park, naar andere tuinen
kijken, ideeën opdoen en te genieten van andermans inspanningen. Een boek lezen wil ik
wel, maar ik word altijd afgeleid door de tuin, ik zie steeds dingen waar nog wat aan
gedaan moet worden. En natuurlijk bezoek ontvangen van familie en vrienden zodat
iedereen kan meegenieten van de rust en prachtige omgeving.

Zou je zonder je tuin kunnen?

Ik moet er niet aan denken geen tuin meer te hebben. Ik hoop dat ik hier nog jaren kan
genieten!

Interview: Janneke Pepers (tuin 36a)
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Tuin 42

En toen moest tuin 42, de tuin van Rob, toch worden opgeruimd.
Wat een werk. Maar…vele handen maken licht werk! De klus is bijna geklaard, nog
een paar dingetjes en dan kan hij worden opgeleverd. In 2 weken tijd!
Vijvers weg, gebouwtjes weg, en al het afval weg.
Met dank aan: René, Alie, Mustafa, Janneke, Jan, Klaas, Jan, Engel, Saskia, Frans,
Tiny, Jan, Antonio en Rupert en van buiten de tuin: Anje, Dolf, Maartje, Jeroen,
Pascale, Ernst, Sam.
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--------------------------------------------------------------------------------------------
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TUINWERKZAAMHEDEN - FEBRUARI/MAART/APRIL
Wat kan er in dit vroege voorjaar in de tuin worden gedaan?

Snoeien
In februari kun je bij niet-vriezend weer de laatste fruitbomen en struiken nog snoeien
(maar niet meer de walnoten, kastanjes en druiven): de appels, de peren, de zwarte, rode
en witte bessen. In maart komen de rozen aan de beurt. Daarnaast de heesters die op
1-jarig hout bloeien zoals de vlinderstruik en oude resten van uitgebloeide herfstplanten
nu afknippen.  In april ook alle uitgebloeide voorjaarsstruiken zoals Forsythia, Ribes,
Prunus, bijv. Het snoeisel van planten en struiken kun je in kleine stukken knippen en op de
grond laten verteren, goede humus, of op de composthoop deponeren. De ligusterheg kan
daarna voor het eerst worden gesnoeid.

Gazon
Als het vriest moet je beslist niet op het gazon lopen, hierdoor wordt het beschadigd.
Met een (verticuteer)hark door het gras harken, dan worden oude resten mos en gras
verwijderd en krijgt het gazon weer lucht om natuurlijk door te groeien. Bij mooi
voorjaarsweer kan in maart of april met het gras maaien worden begonnen. Vergeet de
randen niet bij te knippen. Kale plekken kunnen met nieuw zaad worden ingezaaid of nog
gemakkelijker kun je goede uitgestoken plaggen gras in de kale stukken verwerken.

Vijver
De vissen behoef je pas weer bij te voeren als het vijverwater warmer is dan 10 C.
In het voorjaar wordt de vijver geschoond: de vissen en andere waterdieren vangen en in
een tijdelijk water laten zwemmen, de netten verwijderen, oude grond, bladeren en
plantenresten op de bodem weghalen en eventueel nieuwe vijver(zuurstof)planten, gele
dotter of kleine waterlelies aanplanten. Daarnaast de mechanische zaken controleren: de
pomp en de filters. Daarna kun je de vissen en kikkers weer terugzetten.

Kas en Moestuin
In februari kun je de gehele kas en kweekramen eerst lekker schoonmaken. Hier binnen
kun je zaaien: vroege tuinbonen, peulen, eventueel spinazie, radijs, kolen, enz.  In maart
kun je met uitplanten beginnen, ook voor: andijvie, sla, prei. Ze zullen echter nog zeer
langzaam groeien en bij vriezend weer moet je afdekken. In de moestuin is het beter
eerst het onkruid te verwijderen en paden aan te leggen. Verbeter de grond met
organische mest en bovenop wat compost. Daarna kun je planten en bijv. aardappels poten.
Vanaf april kun je volop kruiden en eetbare groenten zaaien en planten.

De border
In februari en maart kun je de resten van uitgebloeide herfststruikjes en bloemen
afknippen. Daarna ga je de border bemesten en kun je eventueel wat bloeiende bolletjes
of plantjes aanschaffen en planten, zoals: narcissen, crocussen, primula’s en viooltjes.
In maart kun je oude of te breed geworden vaste planten in delen opnemen en scheuren,
zodat je de nieuwste delen weer kunt uitplanten of meerdere op rij kunt uitzetten, dit
oogt beter dan een enkele plant alleen.
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In een border kun je dezelfde planten ook her en der laten terugkomen, herhalen geeft
meer eenheid in het geheel. Vanaf april kunnen de meeste groene bladhoudende struiken
worden verplant, zoals buxus..
Vanaf IJsheiligen (half mei) kan men alle planten en mediterrane struiken buiten zetten.
--------------------------------------------------------------

[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 is aanstaande. Met de titel ‘De Welzijnseconomie’, 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?
Eind april ligt het boek in de boekhandel. 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 gaan vragen 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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BERICHT van het SCHOOLTUINTEAM
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplossingen kruiswoord en sudoku uit dit blad.
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VOOR DE LIEFHEBBERS

Lente 2016
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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
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