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Van het BESTUUR

In de afgelopen maand mei heeft ons bestuurslid Gerard Korver besloten zich uit
zijn bestuursfunctie terug te trekken. Zijn gezondheid maande hem wat minder
hooi op de vork te nemen. Het bestuur respecteert zijn besluit maar spreekt
tegelijkertijd ook haar waardering en dank uit voor de inzet waarmee hij namens
het bestuur zijn taken verrichtte, met name die welke te maken hadden met de
bevindingen van de schouwcommissie.

Het bestuur heeft in verband met bovenstaande besloten om bouw- en schouw-
zaken weer bij één bestuurslid onder te brengen, te weten Dörte Roth ( T 66)

Het project vervanging Waterleiding- en Elektriciteitsnetwerk heeft vanaf dit
voorjaar flinke voortgang gemaakt. Met de Open dag in het vooruitzicht werd
besloten om tot aan de Rotonde te werken met graafwerkzaamheden en aanleg van
de leidingen. Met het oog op de te verwachten bezoekers zijn dan de paden weer
gevlakt en aangeharkt, zodat ons volkstuinpark er weer prachtig uitziet. De
aansluiting van elektriciteit en water is de volgende fase. Grote waardering past
hier voor de groep mannen onder leiding van Jan Bayens, die, als de grondwater-
stand het werken toeliet en de weersomstandigheden gunstig waren, het zware en
ook nauwkeurige werk verrichtten. “Petje af” dus voor deze groep vrijwilligers!

De verzorging en aanvulling van de takkenwal langs de Westzanerdijk is in
handen van bestuurslid Ed Beerepoot. Hij zorgt er voor dat het snoeihout op de
juiste plaats wordt ingepast. Nu al is soms te zien dat tuinders een bundeltje
takken achteloos dumpen, mogelijk met de gedachte: “daar ben ik van af”. Doe dát
alsjeblieft niet. Neem, in het geval je takken voor de houtwal hebt, contact op
met Ed Beerepoot om af te spreken waar het snoeihout geplaatst moet worden.

De Open dag bij onze tuinvereniging Jan Vroegop zal op zondag 3 juli a.s. anders
zijn van opzet zoals u uit eerdere informatie is gebleken. De werkgroep Open Dag
onder leiding van Jan Elzinga heeft er veel energie en tijd in gestoken om deze
dag in een nieuw jasje te steken. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de
Open dag in de nieuwe opzet zal slagen en voor herhaling vatbaar zal zijn.

In verband met hernieuwde onverwachte bezoekers op ons tuinpark: sluit a.u.b.
vanaf 19.00 uur de poorten 1, 2 en 3 (ook als er nog andere auto’s staan)!

Tot slot wens ik - mede namens het bestuur - alle tuinders een heel fijne en
groeizame zomer toe.

Namens het bestuur, Jacques Bot, voorzitter



2

NIEUWS uit onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

Vanwege het niet goed bereikbaar zijn van onze tuinwinkel is de loop er een
beetje uit. De bevoorrading van de winkel is bijna onmogelijk geworden door
de werkzaamheden van elektra en water op ons complex. Alles raakt zo'n
beetje op. Echter, binnenkort komt er weer tuinaarde, potgrond en zal er
een nieuwe voorraad gasflessen komen.

De meststoffen en zaden zijn nog volop aanwezig.
Overal op tuinen zien we nu voorraden elders aangeschafte tuinaarde en
potgrond liggen en dat doet een beetje pijn. Er zijn tuinleden die de weg
naar de winkel niet weten te vinden.

Vergeet niet dat u lid bent van een vereniging en dat we ons best doen om
onze winkelgoederen zo goedkoop mogelijk in te kopen om de tuinleden van
dienst te zijn. Elke zaterdag staat een tuinlid/winkelbeheerder voor u klaar.
We hopen dat velen van u de weg naar de winkel weer weten te vinden!

------------------------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden:
Rianne Burrough heeft, vanwege verhuizing naar een huis met een grote tuin, haar
tuin nummer 13 bij ons opgezegd.
De enthousiaste nieuwe tuinders zijn: Jeroen en Ciska Ykema.
We wensen ze veel tuinplezier op ons mooie complex!
--------------------------------------------------------------
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LIEF & LEED

Ditmaal geen Lief & Leed’jes.
Veel van onze tuinleden komen vaak in de tuin werken, dat houdt hen gezond…….!!!

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

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

---------------------------------------------------------------
Het ALGEMEEN WERK – juni 2016

Een kort overzicht:
Jongstleden zaterdag 11 juni was het de 7e Algemene Werkdag.
We zijn dus bijna op de helft van de werkdiensten (totaal 15x). De meeste
aandacht is gegaan naar het midden van de Rotonde en de 3e parkeerplaats.
We hebben hier afgelopen zaterdag ook weer gewerkt.
Op de Jan Vroegoplaan heeft Ram al een deel van de overhangende takken geknipt
en wij gaan daarmee door. Het achterste gedeelte van de Jan Vroegoplaan staat
vol met Vlier en die moeten ook weggehaald worden.
In de greppel van de Wilgenlaan is de boterbloem zo gaan woekeren dat we hem
zoveel mogelijk wegsteken.

Ed Beerepoot,
tuin 110.
---------------------------------------------------------------

[Advertenties]
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Open Tuinen Dag - TV Jan Vroegop

Op zondag 3 juli a.s. vindt onze sfeervolle Open Tuinen Dag weer plaats.
Dit jaar is zowel het mooie tuincomplex te bewonderen, maar zijn er inmiddels
bijna 40 tuinders bereid gevonden om hun tuinen open te stellen voor onze gasten
die dag. Uiteraard zijn wij deze tuinders erg dankbaar voor hun medewerking,
want op deze wijze zien onze gasten pas echt wat er op ons mooie complex
allemaal gebeurt.

Er wordt hard gewerkt aan de PR voor deze dag, de persberichten zijn verstuurd,
er is een fraaie poster gemaakt en via de Facebook-pagina “tuinvereniging Jan
Vroegop” wordt het event en de poster door de inmiddels ca. 80 vrienden flink
verspreid, waaronder ook een aantal Zaanse communities met veel aanhangers.
Laten we hopen dat deze “olievlek” een groot aantal bezoekers aantrekt.

Los van de open tuinen is er op de Rotonde en het complex meer te doen:

- Een grote roofvogelshow, met vooraf
een lezing over roofvogels.

- Een kinderontdekkingsreis voor
kinderen tót 12 jaar en ook
eentje voor oudere kinderen tot 80
jaar!!  En er valt wat te winnen?

- Een tuinrestaurant waarin je lekker
kunt eten en drinken.

- Een loterij met prachtige prijzen.

- Een recyclemarkt met
tuingereedschap en tuinboeken.

- Diverse kraampjes met o.a. nieuw
tuingereedschap, groenten en planten.

- Interessante, boeiende lezingen o.a. over roofvogels en compost maken.
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Graag jullie aandacht voor een paar praktische zaken:

1. Hierbij een oproep aan jullie.
Als jullie willen meehelpen met de opbouw vooraf en/of op de dag zelf
(met name op de Rotonde, bemensing restaurant en kramen), dan graag
een email naar fschelen@gmail.com, of loop even langs bij Jan Elzinga (44),
Loes Dikhoff (62) of  Frans Schelen (108).

2. De grote tent wordt op zaterdag 25 juni opgebouwd op de Rotonde. Dit
kan wellicht ook eerder plaatsvinden i.v.m. het weer.

3. Winni Schipper van tuin 42 geeft op de Open Tuinen Dag een workshop
bloemschikken op tuin 108. Hiervoor heeft zij plukmateriaal nodig uit onze
tuinen. Zij vraagt of jullie hieraan willen meewerken.
Als dit nu niet gewenst is, dan graag een mail naar:
fschelen@gmail.com.

4. Iedere tuinder ontvangt in de tuinbrievenbus de A4 poster van de Open
Tuinen Dag.  Als een A3-formaat gewenst is, dan dit graag aangeven bij
Jan Elzinga (44) of een mailtje naar jannatuurman@gmail.com
Of mobiel: 06- 426 02 407.

5. Voor de groentekraam hebben we groenten nodig.
Als jullie deze  beschikbaar willen stellen, zouden jullie dan vooraf Loes
Dikhoff hiervan op de hoogte willen stellen?
Mail: loes.dikhoff@webdigit.nl
Tel: 06- 144 922 09

Tot zover deze update.

Wij zien uit naar een geslaagde Open Dag met veel bezoekers!

de Activiteitencommissie.
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=================================================================================

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

==================================================================================
[Advertenties]

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

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

Vraag en Aanbod.
Als voorbeeld biedt Manja van tuin 41
aan: CANNA bollen in de kleuren geel,
oranje en rood.

Email naar: manjadb@gmail.com
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INZAMELING voor de Open Dag
Voor de Open Dag op zondag 3 juli a.s. willen wij iedereen oproepen
om spullen te doneren. Dit jaar verdwijnt de rommelmarkt en
daarvoor in de plaats organiseren wij een recyclestand.

Hiervoor zoeken wij alles wat met tuinieren en het verblijven op ons
Jan Vroegop te maken heeft. Bijvoorbeeld: gereedschap, potten,
tuinmeubelen en spulletjes handig voor in het tuinhuis.

Kijk even rond op uw tuin en heeft u dingen in goede conditie staan
die u niet meer gebruikt, gun het dan een tweede leven en schenk het
aan onze vereniging. Wij kunnen de opbrengst voor ons mooie complex
goed gebruiken!

Ook komt er natuurlijk weer een stand met boeken. Hiervoor willen
wij graag boeken en tijdschriften ontvangen die als onderwerp
tuinieren en/of koken hebben. Uw bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld!

Boeken en spullen voor de recyclestand kunnen worden afgegeven op
donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag tussen 13 en 18 uur,
bij tuinnummer 36a, de Magnolialaan.

Bij voorbaat heel erg bedankt!!!
Namens de Activiteitencommissie, Janneke Pepers, tuin 36a.
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De STEKKENMARKT – 14 mei jl.

Beste tuinders,

De stekkenmarkt van 14 mei was - ondanks dat erg koud was - weer een groot
succes! Wegens graafwerkzaamheden bij de ingang van het complex stonden we
nu met de plantenkramen op de Rotonde. Dit is ons goed bevallen, wij vonden het
heel gezellig en dus… volgend jaar weer op deze locatie.

Wij hadden heel mooie tomatenplantjes gekregen, ook geweldige hosta’s en de
dahliastekken waren weer snel uitverkocht. Ook de rabarber ‘vloog’ weer weg.
Dus voor iedereen was er wel wat te ruilen of te kopen.

De opbrengst was weer geweldig: € 250,70. Hartelijk dank!

Annie, Sonja en Engel.

[Foto’s: Jan Elzinga]
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DE ZONNEBLOEMPLANTJES waren dit jaar behoorlijk groot. Er waren een
paar geknakt of opgegeten door een slak, maar gelukkig hadden we nog reserve.
Er zijn door de jongelui 22 plantjes opgehaald.

Wij komen zaterdag 20 augustus op de tuin ze opmeten. Dan is er om 15.00 uur
‘s middags in de kantine de prijsuitreiking. Graag zien we jullie dan!

Annie, Sonja en Engel.
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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 verslag over het tuinieren op ons mooie complex.
Deze keer het verhaal van Hans Holtmaat van tuin 92.

In de hoek van de tuin op een schaduwrijke plek stel ik de eerste vraag:

Hoe ben je hier verzeild geraakt?
Tijdens een zondagmiddagwandeling kwamen mijn vrouw en ik bij toeval hier
terecht. Wij houden veel van tuinieren en bij ons huis is onze tuin niet erg groot
dus Jan Vroegop leek ons een uitkomst. Intussen zijn we hier alweer 6 jaar. We
hebben een half jaar op de wachtlijst gestaan toen deze tuin beschikbaar kwam.
Het was de eerste die ons werd aangeboden en we hebben onmiddellijk ja gezegd.
Het was ook dezelfde dag dat ik zestig jaar werd, dus een mooi cadeautje!

Wat heb je allemaal aan de tuin veranderd?

De tuin zoals Hans hem 6 jaar geleden kreeg aangeboden. De tuin voordat Hans en zijn vrouw er een paradijs van maakten.

Veel, omdat deze tuin een grote grasvlakte was. We zijn begonnen met het maken
van een cirkel in het midden en van daaruit is de tuin natuurlijk gegroeid. De cirkel
is ook de plek waar we het meeste zitten. Volgens mij moet een tuin nooit af zijn
en nooit hetzelfde maar vooral een omgeving waar je kunt ontspannen. Als ik op de
tuin kom, valt er van alles van mij af. Het is hier een paradijsje, ons geheime
landgoed.

Vooraan hebben we allerlei bessen en bramen gezet en verder heel veel bloemen.
Daarnaast is er een vijver met kikkers en ander leven maar zonder vissen. Soms
komen er zelfs eenden in en daar genieten wij dan van.
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Met ondersteuning en inspiratie van vh. Arie Penning zijn we aan een groentebed
begonnen. Ik vond dit zo leuk dat ik er steeds verder mee ben gegaan. Een kas
stond er al en daar heb ik mijn tomaten, komkommers, augurken en paprika’s.

Welke plannen heb je nog voor de toekomst?
Het huisje staat op de verkeerde plek, want het is er namelijk erg donker. In een
van de wanden heb ik al een extra raam gemaakt om wat meer licht binnen te
krijgen. Een grotere veranda zou wel iets zijn om in de toekomst aan te denken.
In de winter zit ik vaak in de kas voor de warmte, maar bij het huisje kunnen
verpozen zou ook wel heerlijk zijn. Verder is de tuin redelijk in balans, er is een
goede mix van bomen en struiken. Er staan ook bomen in onze tuin die niet van
oorsprong hier thuishoren maar daar heb ik geen problemen mee. Ik noem dat
ontwikkeling.

Dit is de tuin zoals hij er op dit moment uitziet.

Van welke planten of bloemen in je tuin hou je het meest?
Ons wilgje, omdat dit een afdankertje was die het zogenaamd niet meer goed zou
doen. En zie hoe goed hij het doet, het is echt een heel mooi boompje geworden.
Ik ben gek op wilgen en dan vooral de knotwilgen die dwars door het land staan.
Erg ontroerend.



12

We hadden hier naast onze tuin een wees-
stukje, zo’n plek die een beetje vergeten
was. Daar is nu een vijver met verschillende
knotwilgen. Momenteel is het nog niet
precies wat we voor ogen hebben, erg
rommelig, maar het komt goed!
Elk seizoen heeft zo zijn charme en de
afwisseling is fijn, dat begint met de lente,
vol hoop.

Doe je naast tuinieren nog meer op de tuin?
Een beetje lezen en ontspannen. Vooral toch
bezig zijn met tuinieren. Heerlijk als de dag
een beetje voorbij kabbelt. De tuin heeft de
neiging om je tijd over te nemen. En dat is
ook precies wat wij hier zoeken.

Hans naast de wilg (het zgn. afdankertje).
Zou je zonder de tuin kunnen?
Dat zou heel moeilijk zijn! Als wij hier ooit weggaan dan zou er echt wel wat
moeten gebeuren. Ik hoop hier nog heel lang te kunnen blijven!

Interview: Janneke Pepers (tuin 36a)

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

BOEKRECENSIE: Het compostcirculatieplan,
van Anton Valens, uitgeverij Augustus-Atlas Contact, Amsterdam 2016.

Jawel, een heuse boekbespreking in de Vroegopper. Niet een bespreking van
zomaar een boek, want in deze roman speelt de volkstuin een centrale rol. En
daarom besteden we er hier aandacht aan.

Eigenlijk is het een sleutelroman, een boek, waarin personen die werkelijk bestaan
of hebben bestaan onder een andere naam figureren. Het boek handelt over de
jarenlange vriendschap tussen de schrijver/schilder, in het boek Peter Vervest,
en zijn Amsterdamse uitgever/redacteur Jens de Jong (in wie we Jaap Jansen,
mede-oprichter van uitgeverij Van Gennep herkennen) tot diens overlijden in
2013. Via deze relatie leren we de redacteur, diens partner Hugo (de acteur Joop
Admiraal) en hun sociale entourage van  acteurs en schrijvers kennen. De door de
wol geverfde gastvrije redacteur haalt de in zichzelf gekeerde en nog niet zo
geslaagde auteur naar Amsterdam en ontfermt zich over hem.
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Het is het begin van een boeiende vriendschap tussen Jens, de “literaire butler”
en de schrijver Peter, die op zijn beurt hulp biedt bij het onderhoud van Jens’
volkstuin op het complex Weresloot (Tuinwijck) in Amsterdam-Noord.

Aanvankelijk bakt Peter er niets van. Hij kent de namen van de planten in de
wildernis die hij wil inperken niet, zelfs niet van het
tuingereedschap. Briefjes van Jens zijn zijn houvast en
soms ongevraagde hulp van medetuinders, handige
vrijwilligers die elke tuinvereniging kent. Valens
beschrijft de problemen waarop hij stuit letterlijk en
figuurlijk grondig, origineel en vaak hilarisch. Er wordt
veel grond verzet om plantenresten in kuilen te
composteren, en oevers te behoeden voor afslag. Vaak
komt hij aangefietst over de Schellingwouderbrug en
werkt hij alleen, soms samen met de wat oudere Jens.
Daarbij laat het buitenleven veel ruimte voor scherpe
waarneming en oeverloze, soms bizarre mijmeringen van vooral Peter, zoals deze
eerste zin van een sprookje: ”Mara was een genetisch gemodificeerd konijn dat
uitsluitend zevenblad bliefde.” Gaandeweg neemt Peters tuinkennis toe, maar de
kopschuwe relatie met de nieuwsgierige en tuttige naaste buren en behulpzame
medetuinders komt niet uit de verf.

De tuin is het decor waar de diepe vriendschap beleefd wordt, ook wanneer de
ander afwezig is en Peter weer eens het gevecht verliest tegen de “mol met
ADHD” in het gazon. De onophoudelijke tuinstrijd tegen ongedierte, onkruid en
ander ongerief staat voor Peters sombere kijk op het leven, die uiteindelijk ook
bevestiging vindt in de fatale ziekte van Jens. Dat weerhoudt de laatste er
overigens niet van om het leven tot het eind te vieren…

Als na zijn dood de auteur de sleutels van de tuin komt inleveren, ontvangt het
tuinbestuur hem tot zijn verbazing als opvolger voor diens tuin. Hij durft niet te
weigeren en zo zal hij zijn tuingevecht wel nog steeds voortzetten…

Geen vrolijke roman, maar een ingetogen eerbetoon aan een mooie vriendschap
met voor de tuinliefhebber een herkenbare achtergrond van verwoede pogingen
de natuur naar de hand te zetten.

Jan Besteman, tuin 38.

-----------------------------------------------------
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Tuinvakantie 2016

Vrienden van mij hebben een huis in Zuid-Frankrijk. In de Perigord Noir, iets ten
zuiden van de Dordogne. Eerst zou ik met het vliegtuig gaan (1,5 uur vliegen), maar
besloot toch met de auto te gaan. (1120 km rijden). O, zei mijn vriend Herman, dan
kan je ook wel wat meenemen voor het huis. Ja hoor, zei ik. Het gevolg was dat ik
12 uur lang met een auto vol met planten richting het zuiden reed. Lavendel (?),
hortensia’s, rozen, koeienmest, enzovoorts. De slakken liepen over het dashboard!

In Frankrijk zijn de planten schrikbarend duur: voor een Vlijtig Liesje betaal je
daar al gauw € 5,00 ! Rozen vanaf € 40,00.
Niet leuk als je een tuin van 10.000 m2 wilt vullen.

Daar aangekomen dacht ik: dit is het Paradijs! Zo mooi! Maar, nader bekeken, er
stond wel erg veel onkruid. Een rozenperk met gras 70cm hoog, lavendel
overwoekerd door haagwinde. Kortom, vriendin Marianne en ik hebben - naast
allerlei marktbezoeken, wandelingen en overvloedige maaltijden - onze dagen
gevuld met onkruid wieden. Daar is onkruid op Jan Vroegop niks bij hoor! Dit was
Onkruidwieden met een Hoofdletter. Maar, we hebben het schoon gekregen.

We gingen toch nog naar een boomkweker, want – toegegeven - hoewel duur, ze
hadden wel heel veel keus! Gevolg: ik reed ook weer met een auto vol planten
terug! En paté, en honing, en Marseille-zeep, en wijn.

Ik heb daar een Xerxes gekocht. Alleen de naam al. Xerxes was een koning in het
oude Perzië die ten strijde trok tegen de Turken omdat hij ruzie had gekregen
over…….planten! En een citroenboompje. En echte Franse lavendel. Precies
hetzelfde als Nederlandse lavendel, alleen heette deze een vakantiesouvenir.

Kortom, een tuinder is ook op vakantie een tuinder!

Manja tuin 41
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Commissie INFRA - 15 juni 2016

Hierbij een laatste stand van zaken betreffende de voortgang van het vernieuwen
van de water- en elektraleidingen.

Door de grote inzet van een beperkte groep
vrijwilligers verlopen de werkzaamheden zeer
voorspoedig. Het ingraven van de kabels en leidingen
van Fase 1 (vanaf de hoofdingang tot aan de Rotonde)
bevindt zich in de eindfase.
Op het moment van schrijven van dit stukje is de
Krokuslaan in uitvoering, zodat - wanneer dit gereed
is - alle kabels en leidingen in de betreffende paden
zijn aangebracht. Ook op 90% van de tuinen zijn de
kabels en leidingen al door de bewoners ingegraven
vanaf de perceelgrens tot aan de huisjes.

Wanneer de kabels van een bepaald
gedeelte in de verdeelkast zijn ingevoerd,
is onze elektricien René er als de kippen bij
om e.e.a. op de juiste klemmen aan te
sluiten.

Als alle verdeelkasten op deze manier van een voeding zijn voorzien, kunnen de
huisjes één voor één op de nieuwe verdeelkasten worden aangesloten. Aangezien
dit ook een grote operatie is, kunnen wij hier nog mensen met “vonkvrije” vingers
bij gebruiken. Gaarne aanmelden bij René Jonker, tuin 96, M: 0652 455 425.

De wateraansluiting is een ander probleem. De hoofdaansluiting bij de Ringweg
heeft te weinig capaciteit om het complex van voldoende water te voorzien. Het
PWN kan deze aansluiting pas in week 30 (25-29 juli) verzwaren, zodat pas ná
deze datum de wateraansluitingen voor Fase 1 in orde gemaakt kunnen worden.

Al met al kunnen wij stellen dat wij lekker bezig zijn,
Met vriendelijke groet,
Jan (J.H.) Baijens, Tuin 59
E: j.h.baijens@outlook.com
M: 0637 571 672
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WIST JE DIT EN DAT OVER BIJEN…?

Wist je…..:
- dat een bijenvolk circa 60.000 bijen bevat?
- dat een bijenkoningin 5 jaar en een zomerbij 6 á 7 weken oud kan worden?
- dat een winterbij ± 4 maanden oud kan worden?
- dat een bijenkoningin in het hoogseizoen ± 2000 eitjes per dag legt?
- dat er elke zomer per volk ongeveer 150.000 nieuwe bijen worden geboren?

- dat een werkbij wel 35 x per dag uitvliegt om nectar en/of stuifmeel te halen?
- dat een bijenvolk per jaar ongeveer 20 kg pollen, 120 kg nectar, 25 liter water

en ongeveer 100 gram propolis verzamelt?
- dat voor de teelt van één bij 130 mg pollen nodig zijn?
- dat een bij 4.000 bloemen moet langsgaan om 1 eetlepel honing te maken?
- dat honingbijen soms wel stuifmeel van 500 bloemen verzamelen, allemaal van

dezelfde soort, in één keer?
- dat bijen voor het verzamelen van 1 kg honing een afstand afleggen van totaal

50.000 km (dat is bijna de omtrek van de aarde)?
- dat het verzamelen van 1 kg honing ruim 100 bijen het leven kost?

- dat een bij zijn vleugels meer dan 160 keer per seconde slaat?
- dat ze loodrecht kunnen stijgen?
- dat ze kunnen vliegen met een snelheid van ± 40 km per uur?
- dat ze nectar en stuifmeel halen binnen een straal van 3 km van hun woning?
- dat een bij 300 x zijn eigen gewicht kan optillen?
- dat als je jezelf met een bij wilt vergelijken, je 25.000 kilo moet tillen?
- dat een bij de kleur groen, blauw en ultraviolet ziet en dat rood op zwart werkt

voor hem?
- dat honingbijen haartjes op hun ogen hebben?
- dat bijen 3 kleine oogjes boven hun kop en 2 grote ogen vóór hun kop hebben?
- dat sommige honingbijen 5.500 lenzen in één oog kunnen hebben?
- dat bijv. een waterjuffer 30.000 lenzen heeft in zijn oog?

- dat bijen in de winter een compacte tros vormen?
- dat bijen warmte produceren door het samentrekken van hun vleugelspieren?
- dat deze tros bij een buitentemperatuur van -30 °C. nog +10 ° C. bedraagt?

[Ingezonden door: Gerard Korver, tuin 121]

-------
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ZOMER: IJSKOUDE HAPPEN OF DRANKEN

Munt(ijs)thee - [uit Culy.nl]

Als je toch groene munt (Mentha spicata) in een pot of in je tuin hebt staan,
vergeet dan niet om op een heerlijke zomermiddag of -avond een kop muntthee te
drinken. Kook water, vul je beker en hang er een bosje vers geplukte Turkse of
Marokkaanse munt in. Laat dit zo lang trekken als je wilt, haal het bosje kruiden
eruit, drink de thee nu heet of laat de thee afkoelen, plaats het glas in de
koelkast, voeg ijsblokjes toe en een uurtje later heb je een heerlijke ijsthee…!
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BERICHT van het SCHOOLTUINTEAM

Tsjonge, wat heeft deze schooltuingroep een pech. Op de maandag, de
schooltuindag, is het hollen of stilstaan met het weer.

Afgelopen maandag 20 juni, regende het de hele dag door, andere keren was
het weer veel te warm. De kinderen lopen te zuchten of te soppen.
Het onkruid groeit als kool, de oogst valt tegen en deze groep valt daardoor
moeilijk te enthousiasmeren. Bovendien vielen er nog een aantal maandagen
uit vanwege vrije dagen, vakantie, schoolkamp en schoolreis.

Regelmaat in het tuinieren geeft toch voor de tuintjes het beste resultaat.

Volgende week gaan we de aardappelen rooien,
ben benieuwd of het resultaat net zo is als
andere jaren. Inmiddels is de tuinkers, radijs
en sla geoogst. De uien groeien niet erg, de
bieten en wortelen blijven klein en er zitten
weinig tuinbonen aan de planten.

Er zijn nog voldoende kleine sla plantjes in
voorraad,dus gaan we bij het volgende bezoek
opnieuw sla planten. Al met al liggen de
tuintjes er voor het oog toch nog aardig bij.

We gaan proberen om in de resterende
periode vóór de grote vakantie nog een
proeverij te houden, er is op dinsdag 28 juni
een Open avond voor de ouders van de
kinderen en een bezoek aan de imker staat
ook nog op het programma.

En dan maar hopen dat de tuintjes in de zes weken zomervakantie af en toe
bezoek krijgen van de kinderen en/of hun ouders, zodat we na de vakantie
volgroeide uien, bieten en wortelen hebben en het onkruid een halt
toegeroepen is.

Nel Paulisse,
namens het Schooltuinteam.
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De PLUKTUIN

[Foto: Alie Draisma]

De pluktuin is weer open voor alle leden van de vereniging.
De eerste bloemen zijn geplukt de Duizendschonen stonden in prachtige kleuren in
de pluktuin. De beste tijd om een boeketje bloemen te plukken is in de ochtend of
in de avond. Pluk je in de middag, zet dan je bloemen zo snel mogelijk in water.
Zijn er suggesties voor mooie snijbloemen in de pluktuin laat het mij weten.
Pluk een leuk boeketje bloemen…!
Engel Tjipjes, Tuin 78

--------------------------------------------------------------------
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Kleurplaat van deze maand
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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

Rozen en clematis – een goed huwelijk…
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