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Van het BESTUUR

Stand van zaken: opknappen groenstrook langs Westzanerdijk.
In het kader van ons subsidieverzoek bij Provincie N-H. Heeft op 23 mei jl. een
ambtenaar van de afdeling Landschapselementen een inspectiebezoek aan ons complex
gebracht. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen wij het aanvraagformulier in
te vullen en bijgaand een offerte te leveren van een groenbedrijf, vermeld met het aantal
te herplanten bomen en heesters - met naam en prijs te noemen. Daarbij dient een
tijdsplan te worden geleverd en tevens een schets van de werkzaamheden.

Afdeling Landschapselementen ziet graag
dat naast een door ons gewenst hekwerk
tevens rekening wordt gehouden met het
op een paar plaatsen maken van een
takkenril van het neergehaalde hout.
Met het Hoogheemraadschap hebben we
al eerder contact gehad. Van die zijde is toegezegd dat het achterstallige onderhoud
onder aan het dijktalud zeer waarschijnlijk nog dit najaar wordt aangepakt.

Afmeldingen - algemeen werk. Tot nu toe hebben tuinders die niet op een algemeen
werkdatum konden komen, zich afgemeld bij de bestuurssecretaris, Nel Paulisse.
Om haar te ontlasten vraagt het bestuur dringend om voortaan afmeldingen door te geven
aan Ed Beerepoot, bestuurslid en coördinator algemeen werk óf aan jouw eigen
wijkcommissaris (zie de Informatie hiernaast: aan de binnenzijde omslag Vroegopper).

De A.V.V.N. vraagt de Nederlandse volkstuinverenigingen om op zaterdag 30 augustus
deel te nemen aan “de Dag van de Tuin”.
Ons bestuur heeft ons volkstuincomplex opgegeven voor deelname. Wat houdt dit voor
ons als individuele tuinder in? Wel, ons volkstuincomplex staat op die dag open voor alle
belangstellenden om het tuinpark te bezichtigen. Als je op de tuin bent en er komen
mensen langs, wees dan gastvrij en beantwoord hun vragen of laat ze jouw tuin zien.
Kijk voor meer informatie op de website www.dedagvandetuin.nl

Op 13 juni heeft een team van de A.V.V.N in het kader van de Landelijke Complexkeuring
(LCK)  ons volkstuincomplex bezocht en gekeurd. De voorzitter en de secretaris leidden
die dag het team rond en beantwoordden hun vragen. In 2010 was de vorige èn eerste
keuring. We zijn natuurlijk erg benieuwd of we over het geheel èn gemiddeld in de
eindwaardering zijn gestegen ten opzichte van 2010. We houden jullie op de hoogte.

Open Dag Jan Vroegop - 29 juni.
Dat moet natuurlijk weer een fantastische dag worden voor onze vereniging!

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

In de winkel nog volop verkrijgbaar:

tuinaarde
potgrond
tuinturf
cocos potgrond
franse boomschors
zand en grind

Verder:

Rekbaar binddraad voor het opbinden van al uw gewassen. Volgens de gebruikers: ideaal!

Ook hebben wij weer tomatentouw.

Juli, augustus en september zijn de maanden waarin u voor de tweede keer kunt
bemesten. Meststoffen en kalk zijn in de winkel aanwezig.
We hebben weer meststof 20-20-20 ,voor al uw bloeiende planten, kunnen bemachtigen.

De winkel is elke zaterdag geopend van 10.00-13.00 uur.

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

EMAIL adressen !!!
Helaas moeten we vernemen dat sommige tuinleden bij het verhuizen of bij het
wijzigen van hun emailadres dit nog steeds niet doorgeven aan ons secretariaat.
Als je op de hoogte wilt worden gehouden van de allerlaatste berichten, moeten
we wel je huidige emailadres weten. Dit kunnen belangrijke berichten of zelfs
spoedberichten rond je tuin of tuinhuis zijn.
Dus: geef je nieuwe emailadres direct of alsnog aan info@janvroegop.nl door.

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

Nieuwe tuinleden: ?
(Blijkbaar heeft iedereen het bij Jan Vroegop zó naar zijn zin, want er zijn geen
tuinen vrijgekomen en er zijn dus ook geen nieuwe tuinleden bijgeschreven!)
--------------------------------------------------------------------
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LIEF & LEED

------------------------------------------------------------------------------------------
Hartelijk dank!
Kwam ik naar de Kerstmarkt en de Nieuwjaarsreceptie nog met twee krukken, inmiddels
loop ik weer en kan ik mijn tuin weer onderhouden. Zelfs achter de kruiwagen kunnen
jullie me al weer zien schuiven. Dus het gaat de goede kant op met het rechtgezette been.

Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken, die mij de afgelopen winter
heeft bezocht, gebeld, gemaild. Dank aan de Lief en Leed commissie en het
bestuur voor bezoek en bloemen. Dank aan mijn buren op de tuin voor het
rijden en de sjouwhulp.

Jeannette Schoone, tuin 61.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Familie Deijle (tuin 26) bedankt L&L via een ansichtkaart uit
Benidorm.
Dhr. Deijle is in Spanje gevallen en heeft zijn been gebroken, is aldaar
aan zijn been geopereerd. Gaat gelukkig nu goed.

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

Familie Van Houten (tuin 104) bedankt L&L via een mooie ansichtkaart.
Na een operatie aan zijn rug gaat het nu gelukkig beter,
nog 6 weken rustig aan doen en dan weer naar de tuin.

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

Lief & Leed,
Heel erg bedankt voor de bloemen die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.
Helaas zit de Dam-tot-Damloop er dit jaar niet in,
maar ik ben op weg naar herstel.

Liesbeth Akkerman, tuin 120.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foutje!!!
Helaas hebben we een verkeerde berekening gemaakt met de uitnodiging voor de
jubilarissendag van de familie De Jongh. In de vorige Vroegopper hebben we vermeld dat
zij 25 jaar de tuin zouden hebben; dat is niet juist, zij hebben de tuin slechts 16 jaar !
De familie heeft wèl leuke reacties ontvangen van medetuinders, maar moet toch nog
maar éven wachten op het feestje…!

Zij gaan er wel voor om de 25 jaar tuinieren te halen. 222555 --->>> 111666
------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITEITENCOMMISSIE: Stekkenmarkt – zat. 17 mei jl.

We hadden heel mooi weer en dat was te merken aan de aanvoer en opkomst van
‘ruilers’ en kopers. De rabarber was dit jaar wat later door onze vaste leverancier
gebracht, maar vond toch nog weer gretig aftrek. De dahlia stekken waren tijdig
aanwezig en zijn goed verkocht. En nu maar hopen dat ze allemaal mooi gaan
bloeien! Er is goed geruild en de verkoop ging ook weer prima.
Er is voor € 230,05 verkocht!

(Foto: Rob Smit) (Foto: Marian Vet)

(Foto’s: Rob Smit)
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Dank aan allen die dit weer mogelijk hebben gemaakt! Ook de catering was weer
prima geregeld, wij zijn weer verwend! Ook dit jaar was de afdeling Groei & Bloei
aanwezig, ook zij hadden - evenals de verkopers van de vogelhuisjes - een goede
dag gehad.

Stand: Groei & Bloei, dames van de afdeling Zaanstreek (Foto: Nel Paulisse)

Zonnebloemwedstrijd – zat. 17 augustus
Nu nog even een berichtje over de zonnebloemwedstrijd.
Er zijn 22 planten opgehaald.
We hebben nu een 1e, 2e en 3e prijs voor de lengte van de stéél.
Dus de bloem wordt níet meer opgemeten.
Wij komen zaterdag 17 augustus éérst op jullie tuinen opmeten;
de prijsuitreiking is daarna om 16.00 uur in de kantine.
Voor ieder kind dat komt, is er limonade en een ijsje.
Meedoen dus, ook al is de steel niet zo erg lang.

Annie,Sonja en Engel.
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Afscheid

Op 13 Mei hebben we samen met de vaste groep vrijwilligers - met
gebak en koffie - afscheid genomen van onze medeoprichtsters en
leden van de Activiteitencommissie Jannie Slinger en Lenie Gonzalez.
Bedankt voor jullie inzet van de afgelopen jaren!

De activiteitencommissie gaat, dankzij de vele vrijwilligers om zich
heen, in afgeslankte vorm door met het organiseren van activiteiten
voor de tuinleden.

Marian, Chrit, Tiny.
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De Open dag – zondag 29 juni

Op zondag 29 juni is er weer Open dag bij Jan Vroegop.
De nieuwe stapelstoelen - die we van de opbrengst van
de Open dag 2013 voor in de grote tent op de Rotonde
hebben gekocht - zijn gearriveerd; dus met een beetje
mooi weer en inzet van iedereen wordt het weer een leuke dag.
Heb je thuis of in de tuin nog kleine, bruikbare spullen – ook boeken - over?
We willen ze graag ontvangen voor onze rommelmarkt!
Inleveren bij Marian Vet (tuin 17).

We vragen ook tuinleden om die dag als vrijwilliger te
helpen bij het opzetten en afbreken van de tenten en
stalletjes op de dag ervóór of de dag erná. Op de dag
zelf bij de stalletjes, het Rad van Avontuur, bij de
rommelmarkt enz. Alle hulp is welkom en je hoeft niet de
gehéle dag, het kan ook voor een ochtend of middag zijn!
Wil je helpen, dan graag opgeven bij:
Marian Vet (tuin 17) of Tiny Heistek (tuin 86)

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

Groet, Activiteitencommissie

Allemaal welkom op 29 Juni op onze Open Dag .
We hopen op een mooie dag!

Beste tuinleden,
Zoals u wellicht weet, beheert Annie Vet op de open dag een gevarieerde
planten- en groentestal. Het is al jaren een groot succes en veel bezoekers
komen speciaal voor die stal.
Heeft u aardappelen, groenten, fruit, uien enz.
voor onze verkoop op de Open dag, dan kunt u dat kwijt:
op zaterdag 28 juni van 10.00 - 13.00 uur in de winkel óf
op zondag 29 juni bij de groentestal op parkeerplaats 1.
U kunt het ook inleveren bij Annie Vet, tuin 124 óf bij Marian Vet, tuin 17.

Bij voorbaat dank,
de Activiteitencommissie [Herhaling: dit bericht is reeds gemaild d.d. 18-06]
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Verenigingsgevoel

Beste tuinders,

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Gerard Korver, bestuurslid en
medeverantwoordelijk voor het schouwen van uw tuin. René Roding is de voorzitter
van de schouwcommissie.

Als bestuurslid is het belangrijk te zien en te ervaren of de schouwcommissie-
leden volgens de afgesproken afspraken hun werk doen. Ik loop - zoveel als
mogelijk is - met de leden mee wanneer er een schouw plaatsvindt.

Ik kan u verzekeren dat de schouwleden hun werk uitstekend doen. Er bestaan
vastgestelde regels waar een tuinder zorg voor moet dragen en zij controleren
dan of de uitkomst van uw werk overeenkomstig is.

Wanneer de leden constateren dat dit niet zo is, krijgt u daarover een mededeling
en een verzoek de verbeteringen toe te passen: een witte kaart. Er wordt een
maand later gekeken of u de verbetering heeft toegepast. Is dat niet het geval
dan ontvangt u - geen witte - maar een gele kaart. Helaas komt het soms voor dat
ook dit niet helpt en dan is de procedure zo dat u een gesprek krijgt met enkele
leden van het dagelijks bestuur.

Omdat een kaart voor veel tuinders als vervelend wordt ervaren, zullen de
schouwleden ook letten op wat er wèl goed aan uw tuin is gedaan.

U ziet dat de samenwerking tussen u en de schouwcommissieleden van groot
belang is. Wanneer u op vakantie bent, ziek bent of dat er een andere reden is dat
u niet voor uw tuin kunt zorgen, regelt u een familielid of anderen. Belangrijk is
wel dat u mij of René Roding even op de hoogte stelt. Dat voorkomt veel
misverstanden.

Voor tuinders met veel achterstallig onderhoud kan het handig dan wel
noodzakelijk zijn om een Plan van Aanpak te maken. Daar wil ik u graag bij helpen.
En als het plan gereed is, dan weet de schouwcommissie waar u mee bezig bent en
hoelang het nog duurt voor u uw tuin op orde hebt.

Er zijn ook leden die pas aan hun tuin gaan werken als er weer een schouw
plaatsvindt. Wat is de oorzaak hiervan? Vertel het mij of René en we hebben een
overleg hoe en wat we daaraan kunnen doen.
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Ik heb gemerkt dat 90% van de tuinders echte liefhebbers zijn. Daar valt nooit
iets over op te merken, alleen dat hun tuin er in alle seizoenen er fantastisch bij
staat! Mijn complimenten hiervoor !!!!
Dat mag wel eens gezegd worden, vindt u ook?

Nogmaals, het is belangrijk dat we goed met elkaar communiceren. Schrijf mij een
email, bel me op en ik zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Gerard Korver, tuin 121.
E: gpmflex@gmail.com

Egeltje schouwen
Op zaterdag 7 juni jl. bleek eens te meer dat het schouwen belangrijk is!
Los van het feit dat het schouwen beter is voor het complex en al onze tuinen,
betekende het de laatste keer tijdens het schouwen ook de redding van een jong
egeltje. Het egelkind zat vast in een aardbeiennet op één van de tuinen. Een tijd
hebben we zitten knippen en hup, daar liep hij weer, waggelend richting de
struiken. Zo mooi!
Manja de Boer, tuin 41

Stekkenmarkt zat. 17 mei jl. – reactie
Wat troffen we het met het weer!
Veel leuke en nuttige stekjes waren te koop én zijn verkocht.
Ook was het leuk dat er mensen van ‘buiten’ met een stand
waren. Groei & Bloei met stekken en informatie en een stand
met hele mooie vogelhuisjes. Een werkelijk geslaagde dag!
Rob Smit, tuin 42
-------------------------------------------------------------------------------------------
[Advertentie]

Nederlands als eerste of tweede taal – Dutch as a second language

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

- biedt hulp bij het opstellen van je CV
- specialismen: administratief, secretarieel, bouwkunde, tuinbouw

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

Alie Draisma, Zaandam M. 06 – 29.36.55.37 E: aldra48@hotmail.com
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AARDAPPELZIEKTE !!!

Beste tuinders,
Bram en Marijke van Viegen (tuin 7) hadden in hun aardappels Phytophtora.
Willen jullie je aardappelplanten checken op deze schimmel?
Bij het constateren van deze schimmelaantasting, de planten en knollen
afvoeren en niet op de compostbak gooien!!!
Melden bij het bestuur!!!!!

Onderstaand een gedeelte van een artikel van Wikipedia.

Phytophthora (aardappelziekte)
Kenmerken van Phytophthora in uw volkstuin of moestuin
Phytophthora herkent u aan bruinzwarte vlekken op het blad, waarbij aan de onderkant van
het blad, op de grens van ziek en gezond, met name onder vochtige omstandigheden wit
schimmelpluis ontstaat. Op de stengels ontstaan dan bruin-zwarte vlekken, die vaak beginnen
in de bladoksels. Op de knollen zelf vormt Phytophthora bruinachtige, iets ingezonken lekken;
de knol is roestbruin verkleurd.
Waarom aardappelplaag voorkomen?
Het loof sterft volledig af en daardoor zal de productie dus niet heel groot zijn. Maar het
meest vervelende is dat een groot deel van de knollen ziek worden en niet meer gegeten
kunnen worden, ook tijdens het bewaren worden nog veel knollen ziek. Zorg dat u alle
knollen verwijderd uit het aangetaste stuk grond, achtergebleven knollen blijven de schimmel
vasthouden en dat is zeker niet goed als u op hetzelfde deel weer andere groente gaat
kweken.
De ziekte ontwikkeld zich alsvolgt :

1. De spore van aardappelziekte heeft water nodig om te kiemen bij een matige
temperatuur.

2. 3 tot 5 dagen na de infectie zijn kleine vlekjes zichtbaar op de bladeren, maar ook op
de stengels.

3. De vlekjes worden al snel groter.
4. In het begin zien die vlekjes er waterachtig, wat glazig uit.
5. Enkele dagen later zijn het droge, verdorde vlekken.
6. De vlekken zijn vaak omringd door een lichtere gele zone.
7. Ook stengels kunnen aangetast worden.

[Herhaling: bericht per email d.d. 14 juni]
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SOMS………(Ideeën voor tuinders).

…….Heb je een ruit gebroken van je kas.
Deze zeer goedkope toepassing deed ik vier jaar geleden voor het
eerst.  Aan de onderkant, schaduwzijde kun je deze kunststof
schrootjes plaatsen. Witte schrootjes weerkaatsen licht aan de
binnenzijde. Vervang ze allemaal tegelijk, dat geeft een mooier
resultaat en je houdt ruiten over om eventueel te vervangen aan de
zonzijde.

…….Heb je last van inbraak.
Inbraakellende is nooit helemaal te voorkomen, maar misschien
schrikken bepaalde goedkope voorzieningen toch een beetje af.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1 . ‘Fake’/Namaak-camera en lamp met bewegingssensor.
2. en 6. Stickers met waarschuwingsbeelden .
3. Dievenklauwen in je deurscharnier.
4. en 5.  Aluminium of ijzeren T-strip op je deur plaatsen.
6. Eenvoudig belletje op je poortje.

Chrit Souren,
tuin 86.
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NIEUWS UIT DE PLUKTUIN 71A (naast tuin 71)

De pluktuin is, zoals bekend, een tuin waar in de bloeiperiode elke tuinder van
Jan Vroegop een keer een bosje bloemen of een stukje fruit mag plukken.
Bescheidenheid siert ook hier de mens natuurlijk.

De pluktuin bevindt zich naast tuin 71.
In de afgelopen periode is met veel
plezier gewerkt in de pluktuin. Zelfs
de voortdurende strijd tegen de
klimmende winde, ofwel de potjes,
werd met geduld gestreden.
Geholpen door het groeizame weer in
de afgelopen periode, schoten de
planten uit de grond. Je kon  de tuin
bijna per dag zien veranderen.

De eerste cosmea is geboren in de pluktuin
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, staan de slaapmutsjes, goudsbloemen,
korenbloemen, cosmea’s en de margrieten reeds in bloei. Ook de zonnebloemen,
de lathyrus en vele andere soorten zullen zich binnenkort van hun mooiste kant
laten zien.

In de tuin hebben we vooral gemengd snijbloemenzaad (van Garant Zaden)
gebruikt. Daarnaast zijn er enkele vaste planten en vruchtbomen ingezet.
Na de Open Dag van 29 juni a.s. zullen we de tuin openstellen. Bij de ingang van
de pluktuin zal dan een bordje “GEOPEND” hangen. Natuurlijk mag je altijd even
de tuin oplopen om te genieten van de bloemenpracht.

We vinden het belangrijk dat de tuin vol met bloemen blijft. Het vormt een mooi
aanzicht bij binnenkomst op parkeerplaats 2.

Uit de aarde verrezen: de Pluktuin (Foto: Alie Draisma)
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We hopen daarom, dat ieder die een bosje bloemen komt plukken dat ook voor
ogen houdt. Neem een bescheiden bosje mee en zorg dat er van elke soort nog
wat bloemen blijven staan. Zorg ook dat je geen - of zo weinig mogelijk - knoppen
wegknipt. Neem ook zelf even een eigen schaar mee. Plukken lukt vaak niet
zonder de plant te beschadigen.
We willen de pluktuin niet volhangen met regels, we zijn tenslotte allemaal
tuinders met liefde voor natuur en schoonheid!

Heb je vragen over of suggesties voor de pluktuin wend je dan even tot Jannie
Mandenmaker (tuin 71) of Norma Stroo (tuin 70).
Zij zijn overdag vaak op hun tuin of in de pluktuin.

Nog even een ‘haiku’, ik kan het niet laten:
avondzonnetje

korenbloem zo helder blauw
zwaailicht in de tuin

Kom een keer langs in de pluktuin!

Namens de Pluktuinwerkgroep,
Ruud Baars, tuin 70

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

GESPOT

Gespot in tuin 90 – de vruchten beschermd tegen de vliegende veelvraten.
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WIST U DAT…?

- sommige tuinders lekker rustig in hun eigen tuinhuis het voetbalgeweld volgen?

- dat het Nederlandse voetbalelftal nu voor de derde keer heeft
gewonnen en dat de wereldtitel nog steeds haalbaar is?

- dat het Nederlandse dameshockeyteam op haar gemak naar het voetbal kan
kijken, omdat zij de wereldtitel al binnen hebben?

- dat het een práchtig tuinjaar is, tot nu toe?

- dat er meer bijen lijken te zijn dan voorgaande jaren?

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

HELAAS…

Onze Apenboom (Araucaria araucana) is niet meer, moeder is verwijderd en voor
haar kind zal binnenkort hetzelfde gelden. Andere namen voor deze boom zijn:
slangenden, kandelaarden, apenverdriet, apentreiter, apenpuzzel.
Wat jammer voor de fanatieke jongelui die ‘als aapjes’ in deze boom klommen!
Het prikkelige zaagwerk is gedaan door Jos de Jongh (tuin 83).
-------------------------------------------------------------------------------------------
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WIST U OVER ONZE ADVERTEERDERS DAT…?

- Cateringservice Family het Ankertje in deze zomerperiode ook op zaterdag en
zondag geopend is? zaterdag van 13.00-19.00 u. en zondag van 16.00-19.00 uur
(zie hun menukaart in de mededelingenborden)

- Houthandel Bentvelzen & Jacobs onze tuinleden altijd 10% korting verleent!

- Dave Storm nog steeds de goedkoopste leverancier van hobbykassen is.

- Aquarius Timmerwerken een speciaal tarief voor tuinleden hanteert
èn elk jaar weer de lekkerste pannenkoeken op de Open dag komt bakken!

- de Zadengigant en Imkerij van Randen op onze Open dag hun waren tonen.

- Liesbeth Akkerman van Loop-je-fit bij ons een tuin heeft en mede daardoor
zelf zo fit blijft?

- Alie Draisma les geeft: Nederlands NT2 (Dutch as a second language); ook
bij ons een tuin heeft èn de redactie van deze Vroegopper mede verzorgt?

- Nuyens Tuin en Groen Shop de grootste leverancier van onze eigen winkel is?

- Luto alle kantoorartikelen voor onze zelfstandig werkende ZZP’ers heeft?

---------------------------------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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VOGELS IN DE TUIN

Inleiding
De laatste 60 jaar is veel terrein ontgonnen voor wegen, woningbouw en industrie. Veel
vogels verloren hierbij hun habitat (leefomgeving) en zijn voor hun voortbestaan
afhankelijk geworden van onze tuinen. Het is daarom van belang een tuin zo in te richten
en te beplanten dat vogels er voedsel, water, beschutting en broedgelegenheid vinden.

Hoe groot of klein een tuin ook is, we kunnen meer verschillende soorten vogels in de tuin
verkrijgen wanneer deze voldoet aan de eisen die vogels stellen aan hun leefomgeving.
Daarnaast kan de aanwezigheid van vogels in de tuin een bron van plezier zijn, vooral als
we ze van dichtbij kunnen bewonderen. In dit groentje kijken we wat we kunnen doen om
meer vogels in de tuin te krijgen. Ingegaan wordt onder meer op:
I - het voedsel dat ze eten,
II - de vegetatie die ze wensen,
III - de zorg voor voldoende nestgelegenheid,
IV – de bescherming tegen (niet-)natuurlijke vijanden,
V – extra water en bijvoeren,
VI – (natuurlijke) bestrijdingsmiddelen.

We beginnen met tuinieren voor vogels.

Tuinieren voor vogels
In een vogeltuin proberen we een evenwicht te vinden tussen een tuin die we mooi vinden
en een tuin die voldoet aan de wensen van vogels. We streven naar een zo groot mogelijke
variatie en hoeveelheid aan struiken, grassen, bomen en planten. Op deze wijze proberen
we de natuurlijke habitat zo na te bootsen dat die aansluit op de voeder- en broed-
gewoonten van de verschillende vogels. Door bewust in te grijpen in de plantenkeuze
zorgen we voor een grote verscheidenheid aan voedsel. In de herfst blijft het afgevallen
blad liggen en dit wordt samen met de uitgebloeide bloemen en stengels van de planten
pas in het vóórjaar op de composthoop gegooid.

Vogelvriendelijk tuinieren betekent niet dat we de tuin “zijn gang laten gaan”.
Verwildering van de tuin leidt op den duur tot eenvormigheid, dus veel hetzelfde.
Bepaalde planten zoals brandnetels en gras gaan dan overheersen. De soorten rijkdom
neemt af en hierdoor vermindert ook het voedselaanbod voor vogels.

Ook een tuin die onderhouden wordt op netheid heeft vogels bar weinig te bieden. Het
voortdurend aanharken en weghalen van blad, takjes en uitgebloeide bloemen leidt ertoe
dat er nauwelijks nog insecten, nestmateriaal en zaden en vruchten voor de vogels te
vinden zijn. Een gebrek aan slakjes bijvoorbeeld veroorzaakt dunne en
poreuze eierschalen bij de koolmees. Normaal eet een meesje rupsen en
spinnen, maar tijdens de legperiode hebben ze juist kalk uit de
slakkenhuizen nodig. De natuurlijke aanwezigheid van slakken is voor de
koolmees van groot belang!
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I - Vogels en voedsel
De meeste vogels eten zowel zaden als insecten. Sommige eten overwegend zaden, andere
overwegend insecten. We noemen ze daarom zaadeters en insecteneters.
Tot de zaadeters rekenen we onder meer: de groenling, de vink, de mus en het puttertje.
Insecteneters zijn bijvoorbeeld: het roodborstje, de winterkoning, de bonte en de
grauwe vliegenvanger, de heggenmus en de boomkruiper.

Voedsel voor zaadeters
Het voedselaanbod voor zaadeters hangt af van de plantenkeuze die wij maken.
Bes- of vruchtdragende bomen en struiken zijn zeer
gewild. Bij besdragende bomen of struiken moet rekening
worden gehouden met de kleur en de grootte van de
bessen of vruchten. Rood is voor vogels goed te zien en
zwart reflecteert ultraviolet licht dat wij niet zien, maar
de vogels wel. Kleine bessen zoals vlier en rode kornoelje
zijn voor kleine vogels als mees en vink goed te eten, maar
de grote bessen van meidoorn en klimop niet. Kies zoveel
mogelijk voor inheemse soorten. Deze zijn dikwijls rijker
aan zaden dan de uitheemse gewassen. De zaden van de
uitgebloeide bloemen vormen een belangrijke voedselbron
in de winter. (Foto Puttertje: Joop de Lange)

Voedsel voor insecteneters
Planten zorgen ook voor voedsel van insecteneters. Hoe meer verschillende soorten
(inheemse) planten, struiken of bomen in de tuin staan hoe meer insecten worden
aangetrokken. In een vogelvriendelijke tuin is ruimte voor slakken, rupsen, kevertjes,
wormen en duizendpoten. Een rommelhoekje met brandnetels of look-zonder-look trekt
rupsen aan; dood hout en losse stenen muurtjes zorgen voor schuilplaatsen voor insecten
die op hun beurt weer voedsel zijn voor de vogels. De dode stengels van planten zijn een
overwinteringplaats voor insecten die op hun beurt weer het wintervoedsel zijn voor de
vogels.

II - Vegetatie voor vogels
In een vogeltuin bepaalt de gewaskeuze de vogels die worden aangetrokken. Om hier een
indruk van te geven beschrijven we hieronder enkele planten en bomen én hun gebruikers.
Beuk: de nootjes - specht, boomklever, mees en vink.
Bosaardbei: het zaad en de vruchten - lijster, mus, vink groenling, zwartkop, kraai, kneu.
Korenbloem: het zaad - sijsje, pimpelmees, kruisbek, kraai, kneu, groenling en putter.
Meidoorn: de rode bessen - merel, kramsvogel en koperwiek.
Veeldoorndistel: het zaad - kruisbek, groenling, putter, sijsje, heggenmus en glanskop.
Vlier: de besjes- waterhoentje, pestvogel,vliegenvanger, kraai, lijster,tuinfluiter,spreeuw.
Wilde kamperfoelie: de bessen - vink, lijster, kraai, mees, merel, zwartkop, roodborstje.
Wilde wingerd: de blauw-zwarte bessen - barmsijsje, roek, zwartkop, ekster en lijster.
Witte berk: de gevleugelde zaadjes - Vlaamse gaai, heggenmus, tjiftjaf, ekster, pest-

vogel, mees, rietgors en vink.
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III - Nestgelegenheid
Voor veel vogels is het in ons modern tuin- en woonlandschap bijzonder moeilijk om
geschikte nestgelegenheid te vinden. We kunnen ze helpen door nestkasten op te hangen
die voor plaatsvervangende nestruimte zorgen. De nestkast moet zo geplaatst worden dat
de voorkant uit regen, wind of zon hangt. De invliegopening moet dan op het zuidoosten
zijn gericht. We hangen de kast op ooghoogte, zodat de kast ook goed schoon te maken is
na afloop van het broedseizoen, eind augustus. Het schoonmaken is belangrijk in verband
met mogelijk ongedierte waar andere vogels weer mee besmet kunnen raken. Het aantal
nestkasten in de tuin is niet aan een beperking gebonden. We kunnen bijvoorbeeld gerust
twee nestkasten aan dezelfde boom ophangen en een minimum afstand is niet
noodzakelijk. Hang de kast zo op dat hij vanuit het huis goed gezien kan worden. Er is veel
plezier te beleven aan een paartje vogels met kroost.

IV – Nestbescherming

Vogels nestelen het liefst in een natuurlijke omgeving, zoals in een wilde, natuurlijke heg
met meidoorn, braam en wilde rozen. Er is niet alleen volop voedsel te vinden, maar ze
bieden de vogels ook nestbescherming. We helpen ze door hagen, bomen en struiken te
snoeien en zo een dichte begroeiing te stimuleren. Een goed gesnoeide kamperfoelie biedt
naast voedsel en broedgelegenheid ook een goede beschutting. En een braamstruik langs
de muur of boog of een gaspeldoorn in de tuin kan een veilige plek zijn voor een nest. De
doornige takken beschermen de vogels tegen belagers.

Belagers,vijanden
Tot de natuurlijke vijanden van de kleinere vogelsoorten behoren de ekster, Vlaamse gaai,
kraai en in mindere mate de sperwer. Ze halen vogelnesten leeg. Het leeghalen is
natuurlijk en onvermijdelijk en het blijkt voor het totale vogelbestand niet nadelig te
zijn. We kunnen wel zorgen voor een dichte begroeiing die voor meer veiligheid zorgt.
De grootste bedreiging voor jonge vogels zijn wel de niet-natuurlijke vijanden, de
huiskatten. Vanwege hun grote aantal horen ze niet bij de natuurlijke vijanden. Het is ook
bijna onmogelijk katten uit de tuin te weren. Wel kunnen voorzieningen worden
aangebracht in de vorm van kragen van draadgaas of stekels die je rond een boom kunt
aanbrengen.
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V - Water in de tuin
Vogels hebben water nodig om te kunnen overleven.
Niet alleen om te drinken en te baden, maar ook om de
veren in goede conditie te houden. Door het badderen wordt
de isolerende werking van het verenkleed in stand
gehouden. De lucht wordt dan vastgehouden en dat
beschermt ze zowel tegen de warmte als tegen de
winterkou. Door het waterafstotende vetlaagje om het verenkleed bevriezen vogels niet.
We kunnen vogels naar de tuin lokken door eenvoudige drink- en wasgelegenheid te bieden
in de vorm van een vijver of een vogelbadje. Voor een vijver geldt dat er een ondiep
gedeelte moet zijn waar de vogels zo in kunnen lopen. In de winter bij vorst kan een vijver
open gehouden worden door een luchtpomp en in het vogelbadje kan het water verwarmd
worden d.m.v. aquariumverwarming. In géén geval mag iets aan het water worden
toegevoegd, zoals antivries. Water in de tuin moet het hele jaar aanwezig zijn.

Bijvoeren
Het bijvoeren van vogels is een manier om vogels een strenge winter door te helpen en om
ze naar de tuin te lokken en er plezier aan te beleven. Of het werkelijk nodig is om de
vogelstand op peil te houden is niet eenvoudig te beantwoorden. Voor stadsvogels is het
een noodzaak ze bij te voeren, omdat ze vaak verstoord worden en op moeten vliegen.
Hierdoor verliest een vogel veel energie en moet vaker op zoek naar voedsel. Daarnaast is
het in sterk verstedelijkte gebieden een stuk moeilijker om voldoende voedsel te vinden.
Vooral in het broedseizoen wanneer een grote hoeveelheid nodig is voor de hongerige
jongen. Met uitzondering van de stadsvogels is bijvoeren na de winter niet nodig.

VI - Bestrijdingsmiddelen
In een vogeltuin is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet verantwoord,
want dan dood je het voedsel voor de vogels en hun jongen. Insectenplagen zijn zeker niet
plezierig, maar vogels profiteren er juist van. Een mezenpaar bijvoorbeeld nuttigt samen
met hun kroost per jaar ongeveer 70.000 rupsen en 20 miljoen insecten!
Enige insectenschade kunnen we dan ook maar beter aanvaarden. Loopt het echt uit de
hand, dan gebruiken we een milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel. Regelmatig de luizen met
een harde straal water van de planten spuiten, werkt meestal ook afdoende.

Tenslotte
Een tuin heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen tot een waar
habitat voor velerlei soorten vogels. Pas aangeplante bomen
en struiken bieden immers nog maar weinig dekking, voedsel
en broedgelegenheid. Een vogeltuin creëren vergt ook een andere manier van denken over
plantenkeuze en inrichting. Planten worden niet alleen vanwege hun schoonheid gekozen,
maar vooral vanwege de geschiktheid voor vogels als voedsel-bron, zangpost of
beschutting. Geleidelijk aan zullen we stééds meer vogels in de tuin zien…

Groentje 2001/7
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De Schooltuinen

Al doende leert men! Door het plaatsen van de touwtjes met linten eraan hebben
de duiven de uien laten staan. Alles is al gezaaid en geplant en de tuinkers, radijs
en sla is al geoogst. Doordat we de tussenpaadjes met snippers hebben  bestrooid
zien de tuintjes er verzorgder uit dan ooit. Helaas zit er veel hardnekkig onkruid
in de grond van de schooltuintjes en dat werkt wel demotiverend. Er vielen flink
wat maandagen uit vanwege feestdagen, meivakantie en schoolreis, zodat de
kinderen de afgelopen week flink aan de bak moesten met het onkruid weghalen.

Op de schooltuinen zult u af
en toe een nieuw gezicht
tegenkomen en dat is Wies.
Zij bewerkt een stukje van
de schooltuingrond en doet -
in overleg - allerlei
werkzaamheden voor de
schooltuinen. Ook helpen er
regelmatig een aantal
tuinders van  algemeen werk
mee om de omgeving van de
tuintjes op te ruimen.
Hartelijk dank voor de betrokkenheid! Eten van de tuinkersoogst!

Op maandag 16 juni hadden we de proeverij. Een groot succes! De meeste kinderen
hadden nog nooit rabarber geproefd en vonden het erg lekker. Heel spannend was
het, dat zij als eersten de nieuwe aardappel Obama mochten proeven en
vergelijken, een al langer bestaande soort. Nou, de Obama scoorde hoge ogen, hij
mag volgend jaar in de winkel verkocht worden, vonden de kinderen.

Op woensdagavond 25 juni is er Open Avond voor de ouders van de
schooltuinkinderen en gaan we samen de aardappels rooien. Ze staan er prachtig
bij. De dag na de Open Dag is het al weer de laatste schooltuindag vóór de
zomervakantie begint en dan is er de spannende wedstrijd: ‘Wie heeft het mooiste
tuintje?’. De jury is altijd heel kritisch in de puntenwaardering, maar blijft
positief. Voor elk kind is er een prijs.

Na de zomervakantie oogsten we de uien, bieten, wortelen en wat er verder op de
tuintjes aan restanten te oogsten valt en dan wordt de tuin opgeruimd voor de
nieuwe lichting van volgend voorjaar…
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De Proeverij….!!!

(Tekst en foto’s: Nel Paulisse)

vind ik
lekker

gaat wel niet
lekker

cijfer

slasoep
rabarbermoes
pompoen
muntthee
kruidenboter
vruchtencrumble
kruidenmayonaise
slastamppot
aardbei
bessengelei
druivensap
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Algemeen Werk
22mrt-24 mei-5 juli-23 aug-11 okt
Wijk 1 & Wijk 2 - Wijkcommissaris: Ben de Hart, tuin 87
1 J. Schoen 15 M. Polat
5 A. Sandbergen 16 R. Kaper
5a J. Warta 36a J Pepers
6 S. Bakker 37 A. van Zanen
7 B. van Viegen 39 M. Penders
11 M. van Amesfoort 44 I. de Wit
13 R. Burrough 47 I. Korkmaz

22 mrt-19 apr-14 juni-26 juli-13 sept
Wijk 3-commissaris: Jos de Jongh, tuin 82; Wijk 4-commissaris: Henk Kruse, tuin 116
52 S. Unurlu 88 E. Vogelezang
54 R. Schmidt 92 H. Holtmaat
55 I. Hendriksen 92a P. Riteco

94 P. Bogdan
59 A. Briët 95 C. Wiepjes
60 R. Kuipers 96 J. Blok
63 A. van Leeuwen 99 C. van Mer
64a R. Gijssen 100 F. Valk
65 D. Nijhuis 101 P. Visser
69 F. van der Linden 102 J. van Andel
70 R. Baars 103 S. Kirbas
71 J. Mandemaker 108 E. Prinsze
72 H. Groot 109 A. van Arragon
74 P. Scheffer 111 G. Kalkwarf
77 M. Ramphal 114 A. Nieuwenhuizen
83 M. van Kessel 119 N. de Leeuw

120 E. Akkerman
Senioren en woensdagmiddagploeg , commissaris: Ruud v.d. Linden, tuin 73
7 mei-25 juni-6 aug-24 sept-22 okt
3 R. Wetter, wijk 1 115 K. Munts
14 R. de Groot 122 J. van de Weide
25 H. Kruyver, wijk 2
31 C. Jefferis Algemeen werk is geen vrijblijvend gebeuren,
36 J. Woortman iedere tuinder tot de leeftijd van 70 jaar is
45 J. Bierman verplicht om 15 uur per jaar algemeen werk te
49 V. Erkelens, wijk 3 verrichten voor de vereniging. Als u niet kunt, wilt
75 J. Pool u dan uw wijkcommissaris bellen of Ed Beerepoot,
90 L. Borrie bestuurslid Algemeen werk. Voor telef.nrs.:
106 N. van Heeswijk zie het informatieblad, voorin deze Vroegopper.
107 J.H.van de Griendt Het werk begint om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
113 H. Kuipers Op woensdagmiddag is het werk van 13.00 – 16.00 uur.

Zorgt u er a.u.b. voor dat u op tijd komt!
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AGENDA – 2014
Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014
zon 12 Nieuwjaarsreceptie,

van 14.00 – 16.00 uur
di. 21 Bijeenk. Kandidaatleden +
di. 21 Bestuursvergadering

di.  11 Bestuursvergadering
wo. 12 Kascontrole
di.  18 Bestuursvergadering
wo. 19 Sluiting kopij Vroegopper
za. 22 Redactievergadering (A)

di.  11 Bestuursvergadering
za. 22 Alg.werk - wijk 1 t/m 4

April 2014 Mei 2014 Juni 2014
wo.  2 Jaarvergadering
zon 13 Voorjaarsbingo
di.   15 Bestuursvergadering
za.  19 Alg.werk - wijk 3,4
wo. 23 Sluiting kopij Vroegopper
wo.23 Redactievergadering (M)

za.   3 Schouwdag
wo.  7 Alg.werk - Senioren
za. 17 Stekkenmarkt
di.  20 Bestuursvergadering
za. 24 Alg.werk – wijk 1,2
za. 31 Schouwdag

di.  10 Bestuursvergadering
za.  14 Alg.werk – wijk 3,4
wo. 18 Sluiting kopij Vroegopper
za.  21 Redactievergadering (K)
wo. 25 Alg.werk – Senioren
do. 26 Schouwdag
za.  28 Opbouw - Vrijwilligers
zon 29 Open Dag
ma. 30 Afbouw - Vrijwilligers

Juli 2014 Augustus 2014 September 2014
za.   5 Alg.werk – wijk 1,2
za. 26 Alg.werk – wijk 3,4

wo.   6 Alg.werk – Senioren
za. 17  Zonnebloem wedstrijd uitslag
za. 23 Schouwdag
za. 23 Alg.werk – wijk 1,2
za. 30 Europese Dag van de Tuin

di.    2 Bestuursvergadering
wo. 10 Sluiting kopij Vroegopper
za. 13 Redactievergadering (A)
za. 13 Alg.werk – wijk 3,4
za. 20 Schouwdag
wo. 24 Alg.werk – Senioren
zon 28 Jubilarissendag

Oktober 2014 November 2014 December 2014
di.    7 Bestuursvergadering
za.  11 Alg.werk – wijk 1,2
wo. 22 Alg.werk – Senioren

di.  4 Bestuursvergadering
za.  8 Alg.werk – inhaaldag en

Shredderen, wijk 1 t/m 4
wo. 12 Sluiting kopij Vroegopper
za. 15 Redactievergadering (M)

di.   9 Bestuursvergadering
di.   9 Bijeenkomst 1e jaars tuinders

Noteer de voor u belangrijke data in uw agenda!!!!
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