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Van het BESTUUR

Terugkijkend op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei j.l. inzake de bestuurs-
verkiezing kan ik zeggen dat het bestuur blij is met de officiële verkiezing van René
Roding en Flip Valk, die na het tussentijdse vertrek van Dörte en Hans de vacatures
tijdelijk hebben opgevuld en in de ledenvergadering konden worden gekozen. Het bestuur
mocht vervolgens Marian van Amesfoort als nieuwe bestuurskandidaat voorstellen. In een
van de gesprekken met haar bleek zij ook nog alle financieel-administratieve capaciteiten
in huis te hebben om t.z.t. de functie van penningmeester te behartigen. Jurriaan Blok
was bereid als 2e penningmeester een stapje terug te zetten ten gunste van Marianne.
De vergadering stemde in grote meerderheid in met deze benoemingsvoorstellen. Voor
assistentie van de secretaris om in enkele administratieve bezigheden te helpen, stak
Ciska Ykema de hand op. In een gesprek van het dagelijks bestuur naderhand met haar
bleken we elkaar goed te hebben verstaan: als Nel haar hulp nodig heeft, helpt zij als
niet-bestuurslid.

Grijze afvalcontainers. In toenemende mate wordt door tuinleden gebruik gemaakt van
grijze kliko's om hun tuinafval aan te bieden aan de HVC-ophaal-dienst. Jan Vroegop
betaalt alleen gemeentebelasting voor afval en rioolwater ten laste van de verenigings-
kantine. Om in de nabije toekomst een dikke rekening van de gemeente voor de extra te
ledigen kliko’s te voorkómen, is het u met onmiddellijke ingang niet meer toegestaan
kliko's voor lediging aan de Ringweg te zetten!
Iedere tuinder dient - zoals het altijd is geweest - zijn/haar (tuin)afval zelf mee naar
huis te nemen of gratis naar de gemeentelijke milieustraat (= stort) te brengen. Het
bestuur heeft inmiddels ook besloten geen grote afvalcontainer op het complex te
plaatsen.

De Open Dag kan dit jaar niet doorgaan vanwege de (graaf)werkzaamheden voor
vervanging van het oude waterleiding- en elektranetwerk. Dit jaar zal een kleine
Najaarsmarkt worden gehouden. Deze zal worden georganiseerd rond de winkel en de
kantine, onze Westring; zie de Agenda, bladzijde 23.

Schouw. Verder in deze Vroegopper zal René Roding ingaan op een verandering in de
praktijk van de berichtgeving van schouwresultaten.

Rommel/afval dumpen langs de Westzanerdijk schijnt bij enkele tuinders in te houden:
“Als je maar lang genoeg doorgaat met rotzooi dumpen, wordt het vanzelf gewoon.”
Voor de vereniging zal het dat nooit worden! Neem eerst contact op met Ed Beerepoot
(06-41931273), zeg wat je aan stronkmateriaal hebt en vraag waar je het mag plaatsen.

Groen- en Waterplan Gemeente Zaanstad - Ontwerp.
Eens in de tien jaar neemt de gemeente haar bestemmingsplannen onder de loep.
In haar Ontwerpnota schrijft de werkgroep “…dat er tot 2040 binnenstedelijk 20.000
woningen moeten worden ingepast. Hierdoor neemt de druk op de stad, op het groen en
het water, het ruimtegebrek, toe.
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Daarom is het belangrijk om het groen en het water op een dusdanige manier in te passen,
dat de waarden behouden blijven, passend binnen de eisen en wensen van ecologie,
recreatie en klimaat.” (citaat Ontwerpnota)
Ramdath en ondergetekende zijn op het stadhuis bij de informatie-ochtend over deze
nota geweest. We zijn daar iets wijzer geworden over het traject van deze nota. Het
bestuur zal contact opnemen met de gemeenteraadsleden die dit onderwerp in hun
portefeuille hebben, met de bedoeling ze te informeren over onze vereniging en ons
waardevolle tuinencomplex, flora en fauna en infra-structuur. We houden u op de hoogte.

Mede namens het bestuur een fijne zomer toegewenst,
Jacques Bot, voorzitter.

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

Geen lief & leedjes bekend….

------------------------------------------------
DIVERSE BERICHTEN

Gratis Compost COMPOST
Wellicht heeft u het ook gelezen in de Zaankanter?
Bij het Mennistenerf maken ze tegenwoordig zelf compost en dat kan gratis
worden afgehaald. U kunt er elke zaterdag en zondag terecht tussen 8.00 en
13.00 uur. De compost is afkomstig uit de keuken van het Mennistenerf.
Dagelijks worden daar namelijk zo’n 350 maaltijden bereid.
Kunt u wel wat compost voor uw tuin gebruiken?
Ga dan langs bij het Mennistenerf.

Jeannette Schoone, tuin 61.

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

Op tuin 67 is Nanny Peereboom begonnen met tuinieren. We gunnen
haar een fijne tijd bij Jan Vroegop. Welkom Nanny!
-----------------------------------------------------
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NIEUWS UIT onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

Winkelnieuws
Het is hard gegaan met onze tuinaarde en potgrond. Vorige week is er opnieuw een
flinke voorraad van onze vertrouwde, kwalitatief goede, Florentus tuinaarde en
potgrond bij de winkel bezorgd. Tevens hadden wij 2 pallets boomschors besteld,
waarvan er nog maar 1/2 pallet over is. Logisch als je onze prijs vergelijkt met de
tuincentra: slechts € 6,50.
De prijs van tuinaarde en potgrond is hetzelfde gebleven; dus sla uw slag!
Tuinaarde 40 liter € 2,25 per zak en 5 voor € 11,00.
Potgrond   40 liter € 2,75 per zak en 5 voor  €14,75.
Weet: bij afname van 10 zakken worden deze gratis bij uw tuin bezorgd!

In de nieuwsbrief van Vreeken’s zaken
stond het volgende artikel:
>> Wat kun je in juni zaaien?
Misschien ben ik eerder klaar als ik je
vertel wat je niet meer/wel kunt zaaien,
- het is te laat voor: aubergine, paprika,

peper en tomaten.
- nog net kunnen: courgette, pompoenen

en komkommers,
maar let er wel op dat de pompoenen
van het soort Cucurbita pepo zijn.

- nog wel gezaaid kunnen worden: vrijwel
alle bladgewassen, kolen, knol- en bol-
gewassen en vooral bonen. Het is nu
echt bonentijd, warmte en vocht geeft
ze ‘vleugels’! >>

Onze winkel heeft nog flink wat soorten
bonen in voorraad, kom even kijken!

Mantelbuis:
Door het droge weer en de fantastische inzet van een aantal tuinleden (hulde!)
gaat het sneller dan gedacht met het graven van ons nieuwe water- en elektranet.
Willen de tuinleden die nog geen mantelbuis hebben besteld, aan ons opgeven
hoeveel meter ze denken nodig te hebben a.u.b.?
We hebben nog maar 100 meter in voorraad (!) - dat is voor
4 of 5 tuinen waarvan het tuinhuis áchter in de tuin staat -
en zullen binnenkort eerst weer mantelbuis moeten bestellen.
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STEKKENMARKT: van zaterdag 13 mei 2017

De stekkenmarkt was wederom een groot succes.
De plantjes vonden gretig aftrek, zowel groenten als bloemen.
We hadden weer volop rabarber en zeer grote preien,
daarnaast was er een ruim assortiment aan tomatenplanten.
Onze leveranciers hadden weer goed hun best gedaan.
Daarvoor onze hartelijke dank!

Ook de weergoden waren ons zeer goed gezind.
We hadden een fijne grote tent om onder te staan.
Wij hadden een goede hulp erbij:
bij de verkoop was Agnes Beerepoot een prima assistente van Annie.
Ze vond het enig om te doen.

De opbrengst voor de Tuinvereniging is € 270,45.
Alle kopers BEDANKT !
En de catering was weer prima!
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NAJAARSMARKT: op zondag 24 september

Dit jaar is het idee geboren om een Najaarsmarkt te houden rond
onze Westring. Daarvoor gaan we onze mooie marktstalletjes
gebruiken. Voor een klein prijsje zijn deze te huur. Een paar
belangstellenden hebben zich al aangemeld, zoals voor de verkoop
van: allerlei maten pompoenen, mooie Fuchsia planten, enz., enz.
Heeft u ook belangstelling? Meld u aan, zie hier onderaan.

Verder is het plan om een expositie in de Westring te houden voor
tuinders die hun hobby willen laten zien.
Een idee: zoals schilderkunst, keramiek, handarbeid, sieraden, enz.
Ons hele progamma komt in de volgende Vroegopper, van september
en in de mededelingenkastjes op ons Jan Vroegop erf.

Heeft u belangstelling?
Geef u op bij Engel en Sonja Tjipjes, tuin 78 óf e.tjipjes@kpnplanet.nl
Of Marian Vet, tuin 17 óf d.vet6@upcmail.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering Jan Vroegop 9 mei 2017

Aanwezig: 66 tuinders
Afwezig met bericht: 11 tuinders

Agenda

1. Opening
Om 19.30 uur opent voorzitter Jacques Bot de 71ste Algemene Ledenvergadering en heet iedereen
van harte welkom. Allereerst worden Coby Huyser en Pieter Zeldenrust met een minuut stilte
herdacht.

2. Mededelingen
Voor de 3 jubilarissen zijn de oorkondes en speldjes van de AVVN aanwezig. Twee van de drie
jubilarissen, A. Gonzalez en B. Post, nemen ze in ontvangst. De derde jubilaris, F. de Boer, is niet
aanwezig.

De voorzitter vraagt de aanwezigen nadrukkelijk de presentielijst te tekenen.

Dit jaar gaat de Open Dag niet door i.v.m. het water- en elektraproject. De rotonde is nodig voor de
opslag van grond.

De Stekkenmarkt is op zaterdag 13 mei a.s. van 10.00-14.00 uur op de rotonde.

3. Ingekomen stukken
Er zijn 3 brieven binnengekomen:

a. Een schrijven over een peiling m.b.t. drones
b. Een reactie op het stuk over de bomen op het complex
c. Een schrijven van Hans Holtmaat m.b.t. de functie van webmaster

De eerste twee genoemde brieven worden behandeld in de e.v. bestuursvergadering. De laatste
komt later bij het desbetreffende agendapunt aan de orde.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016
Er zijn geen vragen/opmerkingen over het verslag. Het wordt bij deze vastgesteld. Met dank aan de
notuliste.

5. Jaarverslag Secretaris
De voorzitter doet een oproep om toch vooral te stoppen met het dumpen van tuinafval langs de
Westzanerdijk. Verder zijn er geen op-/aanmerkingen op het verslag. Dank aan de opstellers.

6. Financieel verslag
Er zijn geen vragen/opmerkingen op het verslag. Dank aan de penningmeester.

7. Verslag Kascommissie
De kascommissie heeft de boeken in orde bevonden. De vergadering besluit de penningmeester en
het bestuur decharge te verlenen.

8. Begroting 2017
De penningmeester dankt Frits Dikhoff voor zijn assistentie bij het opstellen van de balans en de
winst- en verliesrekening.
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Hij deelt verder mee dat er een flink bedrag van de spaarrekening is gehaald ten behoeve van het
water- en elektraproject. Dit is niet terug te vinden in de begroting omdat het hier niet om inkomsten
gaat.

De vergadering keurt de begroting goed.

9. Financiële voorstellen 2018
De penningmeester laat weten dat er bij het opstellen van de rekeningen voor 2017 een fout is
gemaakt. In 2016 heeft de vereniging nl. besloten de contributie en het bedrag voor onderhoud van
het complex te verhogen. Maar dit is niet doorgevoerd bij de rekeningen voor 2017. Het gaat om een
bedrag van in totaal € 5,-. Bij de rekening voor 2018 wordt dit bedrag alsnog meegenomen.

Voorstel voor 2018:
- Contributie verhogen van € 73,- naar € 75,-
- Onderhoud complex verhogen van € 78,- naar € 80,-
- De Vroegopper blijft € 12,-

Er zijn geen tegenstemmers dus is het voorstel aangenomen.

NB. Voordat het pauze is vraagt Chrit Souren het woord. Met een paar leuke anekdotes en een
kwinkslag spreekt hij een dankwoord uit gericht aan het bestuur.

PAUZE (het eerste rondje is van de vereniging)

10. Water- en elektraproject
De tweede fase is van start gegaan. De verdeelkasten en de waterputten zijn al geplaatst. Zie ook het
verslag van Jan Baijens, projectleider. Of er gewerkt kan worden, hangt altijd af van het weer en de
stand van het grondwater. En van de medewerking van de tuinders.

Voor het graven en trekken van de leidingen zijn extra handen nodig. Projectleider Jan Baijens moet
kunnen rekenen op een kernploeg van zo’n 10 mensen. Per dag zijn gemiddeld 4 mensen nodig. Het
gaat om een paar uur per dag (3-4 uur). Mensen kunnen zich melden bij Jan.  Marco Somer meldt
zich spontaan.

Vanuit de zaal wordt gevraagd of het geregeld kan worden per pad. Daar waar gewerkt wordt,
kunnen de betreffende tuinders assisteren met het afvoeren van de grond, het trekken en aansluiten
van de leidingen. Voor wie fysiek geen zwaar werk kan doen, is er sowieso de mogelijkheid de
werkers van een natje/droogje te voorzien.

De voorzitter deelt mee dat de heggen langs de smalle paden worden weggehaald. Dit wordt later
weer hersteld. Fase 2 betreft de tuinen 63 tot ongeveer 85, waarschijnlijk  tot aan de Wilgenlaan.
De aarde wordt op de rotonde gestort, de klei op de 3de parkeerplaats en wellicht ook nog op de
2de parkeerplaats.

Het algemene herstel van paden en heggen gebeurt pas als het hele project klaar is. Dus graag
geduld hieromtrent.

Vanuit de zaal wordt voorgesteld dat iedereen zijn/haar afwezige buurman/vrouw  informeert over
bovengenoemde zaken.

De secretaris laat nog weten dat er weer mantelbuis beschikbaar is.
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11. Bestuursverkiezing
Tussentijds afgetreden (en dus niet herkiesbaar) zijn Dörte Roth en Hans Holtmaat.
Ed Beerepoot is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt in het bestuur herkozen.
Het bestuur stelde de ledenvergadering voor de volgende personen in het bestuur te benoemen:

- Marianne van Amesfoort wordt gekozen tot 2de penningmeester
- René Roding wordt gekozen tot bestuurslid schouw en bouw (opvolger van Dörte)
- Flip Valk wordt gekozen tot bestuurslid algemeen groen

Jennifer Kuiper is gestopt met haar tuin bij Jan Vroegop en dus ook als notuliste van het bestuur. Zij
wordt opgevolgd door Nicolette de Leeuw. Jeannette Schoone blijft notuliste.

In de Kascommissie zijn 2 vacatures, 1 voorzittend lid en 1 voor reservelid. Gerard Korver wordt
gekozen tot zittend lid en Cor van Mer wordt reservelid.

Hans Holtmaat is momenteel de webmaster van de vereniging. Hij wil gaan stoppen. Raymond
Dijkman meldt zich als zijn opvolger. Hij wordt ingewerkt door Hans.

12. Bomenbeleid
De voorzitter vraagt een applaus voor de Bomencommissie. Alle beeldbepalende en waardevolle
bomen zijn in kaart gebracht. Het overzicht heeft in de Vroegopper gestaan. Het is nu de bedoeling
dat elke tuinder een overzicht krijgt van de bomen op zijn tuin als deze beeldbepalend en/of
waardevol zijn bevonden door de commissie. De commissie adviseert het bestuur als het bijv. om
zieke bomen gaat, om het kappen van een boom e.d.

Het Bomenbeleidsplan staat op de website en ligt ook in de winkel. Voor het Huishoudelijk
Reglement heeft Hans Holtmaat een nieuw artikel geschreven t.a.v. het bomenbeleid. Artikel 3 wordt
gewijzigd en artikel  14 is nieuw. De vergadering gaat akkoord. Met dank aan Hans.

Vanuit de zaal wordt gevraagd “wanneer een boom een boom is”. De heer Besteman legt uit dat een
boom een boom is zodra deze 9 meter of hoger is. Een uitzondering hierop vormen zeldzame bomen,
die kunnen ook lager dan 9 meter zijn en toch als boom worden geregistreerd.

Als je iets wilt wijzigen m.b.t. een boom, vraag dan advies aan de Bomencommissie.

13. Bestuursbeleid 2017-2018
De Schouwcommissie neemt in het vervolg de maat van de heggen mee. Deze mogen, conform het
HHR,  niet hoger dan 120 cm en niet breder dan 45 cm zijn. Zorg dus dat je heg(gen) de juiste maat
heeft/maten heeft.
Zie verder hierboven t.a.v. het Bomenbeleid.

14. Rondvraag
Er zijn geen vragen door de leden ingediend, dus is er geen rondvraag.

De voorzitter kaart nog wel aan dat er in het bestuur behoefte is aan een tweede voorzitter en een
tweede secretaris. Je kunt je aanmelden bij het bestuur of wellicht heb je een tip voor het bestuur.

Vanuit de zaal wordt gevraagd of het bestuur niet te groot wordt met al die tweede functionarissen.
Is het bestuur dan nog wel slagvaardig. Er wordt ook opgemerkt dat een tweede functionaris niet te
lang aan het lijntje moet worden gehouden, want dan haakt deze weer af.
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De penningmeester legt uit dat de trein wel moet blijven rijden, dus dat er een periode van wennen
en inwerken nodig is. Het DB bestaat uit 3 leden en dat blijft zo. De tweede functionarissen worden
niet toegevoegd aan het DB.

Ciska IJkema meldt zich om assistentie bij het secretariaatswerk te verlenen.

Een andere vraag vanuit de zaal betreft het bijhouden van de sloten. Daar waar de een de sloot goed
schoonhoudt, gooit de ander de sloot vol. Dit wordt meegenomen naar de e.v. bestuursvergadering.

15. Sluiting
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en
bijdrage en wenst allen ‘wel thuis’.

Jeannette Schoone.

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

[Hier was plaats voor uw advertentie…]
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Vroegop Infra – 21 juni 2017

Hierbij een kort verslagje betreffende de voortgang van het vernieuwen van de water- en
elektraleidingen van fase 2 (vanaf de rotonde naar het westen = tuinen 63 t/m 125).

Sinds het vorige verslag zijn alle elektrakasten geplaatst

De hoofdleidingen voor water en elektra zijn vanaf de rotonde via de Lijsterbeslaan en
Vioollaan aangebracht tot aan de kruising met de Iepenlaan. Ook is deze sleuf
gedeeltelijk weer aangevuld. Een tegenvaller was dat, tijdens de winterperiode, 200 m1
elektriciteitskabel uit de opslag is ontvreemd..

Het plan is om nu eerst de tuinaansluitingen van de Chrysantenlaan, Essenlaan en
Wilgenlaan te realiseren. De Beukenlaan wordt als laatste aangepakt, aangezien hier de
hoofdleiding van het NUON alsmede de bestaande hoofdleiding van het water liggen,
welke nog niet uit bedrijf genomen kunnen worden.

Vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet, M: 0637 571 672
Jan (J.H.) Baijens, tuin 59 E: j.h.baijens@outlook.com

Ook zijn er reeds diverse watermeterputten ingegraven.
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VOLKSTUINEN ZAANSTREEK en (biologisch) tuinieren wederom populair

Volkstuinen zijn al een eeuw de bron van groen in Amsterdam, voor minder jaren geldt
dat ook in Zaandam. Veel ouderen die met pensioen zijn gegaan, maar ook jonge mensen
met kleine kinderen genieten dagelijks of in het weekend van hun eigen volkstuin. Oud en
jong, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, autochtonen en tuinders van buitenlandse
afkomst, een gemêleerd gezelschap. Veel tuinburen kunnen goed met elkaar opschieten
of werken gezamenlijk aan het onderhoud van hun tuinenpark.

Sommigen kiezen voor een nutstuin, dat is een tuin waarop je geen tuinhuis mag plaatsen.
Maar op veel volkstuinen ziet men tegenwoordig tuinhuizen tot riante recreatiewoningen.
In de stad Amsterdam bevinden zich wel ca. 25 tuinparken, in de gehele Zaanstreek is
dat aantal bijna gelijkwaardig (zie kaartje AVVN). Maar hier is het echter niet geoorloofd om
in je tuinhuis te overnachten, de bestemming blijft dagrecreatie. De volkstuin neemt
men nu meer als hobby of om gezond voedsel te eten en tot rust te komen. Voorheen
bestond de volkstuin voornamelijk uit moestuin, nu ziet men vaak een gedeelte moestuin
en een deel voor recreatie. Toch is het zelf eten verbouwen wederom in opkomst.

De meeste volkstuinen in het stedelijk gebied vormen een prachtig onderkomen voor
diverse flora en fauna en vaak dienen ze ook als wandelpark voor de bewoners van de
naastgelegen wijken. Veelal behoren zij tot een belangrijk groter onderdeel van een
‘groene long’ binnen of naast het stedelijke gebied. Het is voor de betreffende
gemeentes daarom zéér onhandig om de bestemming van een tuinenpark te wijzigen naar
een woning- of zelfs industrieel bebouwingsgebied. De volkstuinen vormen elk een
noodzakelijke schakel van een grote groene ketting, de voor ons allen zo belangrijke
groenvoorziening voor onze leefbaarheid in deze drukke omgeving van West-Nederland!

Redactie: ontv. via Liesbeth Akkerman: MUG magazine, mei ’17 en de Telegraaf, 11 mei ’17. Zie verder: www.mugweb.nl
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Stinkende gouwe, of wel Chelidonium majus
Familie van de papaverachtigen. Van oorsprong groeit deze aan de rand van de weg en in
hagen. Komt voor in Noord-Azië en Midden-Europa.

De Chelidonium is een kruidachtige plant, deze kan ongeveer 60 cm hoog worden.
De bladeren zijn gevederd, aan de bovenzijde helgroen en aan de onderzijde blauwgroen.
De bovenkant van het blad heeft een waterafstotende laag. Aan de onderkant is het blad
licht behaard.

De bloesems zijn geel, vierdelig en langstelig.  Er zijn twee
kelkbladen, vier kroonbladeren, veel meeldraden en een
stamper. Twee tot zes bloemen vormen een los scherm.
De bloeiperiode is van het voorjaar tot de herfst (van april tot
oktober). Typerend voor de Stinkende gouwe is het
oranjegele melksap  dat voorkomt in alle delen van de plant.

De naam:  In de middeleeuwen interpreteerde men de
naam Chelidonium met ‘ceali donum’ : Godsgeschenk.
Waarschijnlijk stamt de naam uit het Griekse Khelidon
(zwaluw). Vermoedelijk heeft de plant deze naam
gekregen omdat het gelijktijdig met het verschijnen
van de zwaluwen begint met bloeien, en met het
vertrek van de zwaluwen weer stopt met bloeien.
Bovendien eten de zwaluwen de zaadjes van de
Stinkende Gouwe.

Vroeger dacht men dat de Messias de kop van een slang had verpletterd. Uit het bloed
wat hierdoor ontstond, groeide de Stinkende gouwe. Het oranjegele melksap van de plant
is zwak giftig en geneeskrachtig; het irriteert op de huid, maar verwijdert wratten en
likdoorns. Stinkende gouwe werd in de Middeleeuwen op het hoofd van een zieke gelegd
om te kijken of hij zou genezen. Wanneer de zieke ging huilen dan zou de zieke genezen,
maar begon hij te zingen dan was de dood nabij. Daarnaast werd het samen met het hart
van een mol in de jaszak gedragen. Op deze manier was men gevrijwaard van narigheid en
kon men elke vijand overwinnen. De plant word ook wel wrattenkruid genoemd.
Het farmaceutisch werkzame deel is de wortel.

12

Stinkende gouwe, of wel Chelidonium majus
Familie van de papaverachtigen. Van oorsprong groeit deze aan de rand van de weg en in
hagen. Komt voor in Noord-Azië en Midden-Europa.

De Chelidonium is een kruidachtige plant, deze kan ongeveer 60 cm hoog worden.
De bladeren zijn gevederd, aan de bovenzijde helgroen en aan de onderzijde blauwgroen.
De bovenkant van het blad heeft een waterafstotende laag. Aan de onderkant is het blad
licht behaard.

De bloesems zijn geel, vierdelig en langstelig.  Er zijn twee
kelkbladen, vier kroonbladeren, veel meeldraden en een
stamper. Twee tot zes bloemen vormen een los scherm.
De bloeiperiode is van het voorjaar tot de herfst (van april tot
oktober). Typerend voor de Stinkende gouwe is het
oranjegele melksap  dat voorkomt in alle delen van de plant.

De naam:  In de middeleeuwen interpreteerde men de
naam Chelidonium met ‘ceali donum’ : Godsgeschenk.
Waarschijnlijk stamt de naam uit het Griekse Khelidon
(zwaluw). Vermoedelijk heeft de plant deze naam
gekregen omdat het gelijktijdig met het verschijnen
van de zwaluwen begint met bloeien, en met het
vertrek van de zwaluwen weer stopt met bloeien.
Bovendien eten de zwaluwen de zaadjes van de
Stinkende Gouwe.

Vroeger dacht men dat de Messias de kop van een slang had verpletterd. Uit het bloed
wat hierdoor ontstond, groeide de Stinkende gouwe. Het oranjegele melksap van de plant
is zwak giftig en geneeskrachtig; het irriteert op de huid, maar verwijdert wratten en
likdoorns. Stinkende gouwe werd in de Middeleeuwen op het hoofd van een zieke gelegd
om te kijken of hij zou genezen. Wanneer de zieke ging huilen dan zou de zieke genezen,
maar begon hij te zingen dan was de dood nabij. Daarnaast werd het samen met het hart
van een mol in de jaszak gedragen. Op deze manier was men gevrijwaard van narigheid en
kon men elke vijand overwinnen. De plant word ook wel wrattenkruid genoemd.
Het farmaceutisch werkzame deel is de wortel.

12

Stinkende gouwe, of wel Chelidonium majus
Familie van de papaverachtigen. Van oorsprong groeit deze aan de rand van de weg en in
hagen. Komt voor in Noord-Azië en Midden-Europa.

De Chelidonium is een kruidachtige plant, deze kan ongeveer 60 cm hoog worden.
De bladeren zijn gevederd, aan de bovenzijde helgroen en aan de onderzijde blauwgroen.
De bovenkant van het blad heeft een waterafstotende laag. Aan de onderkant is het blad
licht behaard.

De bloesems zijn geel, vierdelig en langstelig.  Er zijn twee
kelkbladen, vier kroonbladeren, veel meeldraden en een
stamper. Twee tot zes bloemen vormen een los scherm.
De bloeiperiode is van het voorjaar tot de herfst (van april tot
oktober). Typerend voor de Stinkende gouwe is het
oranjegele melksap  dat voorkomt in alle delen van de plant.

De naam:  In de middeleeuwen interpreteerde men de
naam Chelidonium met ‘ceali donum’ : Godsgeschenk.
Waarschijnlijk stamt de naam uit het Griekse Khelidon
(zwaluw). Vermoedelijk heeft de plant deze naam
gekregen omdat het gelijktijdig met het verschijnen
van de zwaluwen begint met bloeien, en met het
vertrek van de zwaluwen weer stopt met bloeien.
Bovendien eten de zwaluwen de zaadjes van de
Stinkende Gouwe.

Vroeger dacht men dat de Messias de kop van een slang had verpletterd. Uit het bloed
wat hierdoor ontstond, groeide de Stinkende gouwe. Het oranjegele melksap van de plant
is zwak giftig en geneeskrachtig; het irriteert op de huid, maar verwijdert wratten en
likdoorns. Stinkende gouwe werd in de Middeleeuwen op het hoofd van een zieke gelegd
om te kijken of hij zou genezen. Wanneer de zieke ging huilen dan zou de zieke genezen,
maar begon hij te zingen dan was de dood nabij. Daarnaast werd het samen met het hart
van een mol in de jaszak gedragen. Op deze manier was men gevrijwaard van narigheid en
kon men elke vijand overwinnen. De plant word ook wel wrattenkruid genoemd.
Het farmaceutisch werkzame deel is de wortel.



13

De Stinkende gouwe bevat veel alkaloïden. De belangrijkste hiervan zijn de coptisine,
chlidonine, chelerythine, protopine, sanguinarine, stylopine en de berberine. Ze komen
allemaal als zout in het melksap van de plant voor. Het zout van de sanguinarine  is
verantwoordelijk voor de gele kleur van het melksap.
De alkaloïde manoflorine, komt uitsluitend voor in de wortel. De meeste
van de alkaloïden werken krampverlichtend en hebben ontstekings-
remmende en pijnstillende eigenschappen.
Als medicijn dient het verse melksap als behandeling voor likdoorns,
wratten en eelt. In de fythotherapie staat de behandeling voor klachten
aan de lever, gal, maag en darmen op de voorgrond.
Chelidonium is beschikbaar als extract en als tinctuur. Er bestaan
kant-en-klare middelen als zalven, tabletten, globuli en oplossingen.

Belangrijk:
de naam alkaloïde werd vroeger als samenvattende benaming voor alle uit planten
geïsoleerde basisstoffen gebruikt. Voor alle alkaloïden geldt dat ze op het menselijk

lichaam een zeer karakteristieke werking hebben
en bovendien zijn vele alkaloïden giftig. Het
eerste vrij geïsoleerde alkaloïde was Morfine,
door F.W. Serturmer in het jaar 1804
geëxtraheerd.  Tot op heden vinden er veel
onderzoeken plaats van enorme hoeveelheden
alkaloïden door universiteiten en bedrijven;
hierbij ontdekken ze steeds meer werkingen,
invloeden en samenhangen die voor onze
gezondheid van groot belang zijn.

De gehele plant is giftig, bijzonder sterk giftig is het oranjegele melksap.
De gifwerking gaat bij uitdroging van de plant verloren.
Vergiftigingsverschijnselen: lichte sufheid, branden in
de mond, urinedrang, hartritme-stoornissen.
Prikkeling van het totale verteringskanaal met bloed in
de ontlasting. Daling van polsslag en bloeddrukdaling. Bij
huidcontact kan het tot sterke huidontstekingen leiden.

Volwassenen dienen erop toe te zien dat kinderen nooit met deze plant in aanraking komen

Bron:  InfoNu.nl - mens en gezondheid,  Wikipedia, PharmActueel.
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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 Sonja en Engel Tjipjes op tuin 78.

Op de hoek van de Lijsterbeslaan en de Wilgenlaan bevindt zich de tuin van Sonja
en Engel. Men kan niet voorbij deze tuin lopen zonder dat je de vele hangpotten
met Fuchsia’s en Begonia’s ziet. Vooral in deze tijd met al die verschillende
soorten en kleuren is het een lust voor het oog! Hier zijn duidelijk tuinders bezig
met een grote passie. Op hun gezellige terras, onder het genot van een kopje
koffie, stel ik hun de volgende vragen:

Hoe zijn jullie hier verzeild geraakt?
Engel: ‘’Voordat we hier een tuin kregen, hadden we altijd al veel fuchsia’s en
bezochten we de ‘open dagen’ van Jan Vroegop. Via een fuchsiavereniging kende ik
een aantal liefhebbers die hier al tuinierde. We vonden het hier zo leuk dat we
ons hebben opgegeven. Dat is intussen alweer 15 jaar geleden. In augustus hebben
we ons ingeschreven en in oktober konden we al terecht.” Sonja: ‘’De tuin was
helemaal kaal op een paar bomen na.’’
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Wat hebben jullie allemaal aan de tuin veranderd?
Engel: “De broeikas hebben we als eerste gezet, zelfs voordat we een huisje
plaatsten. Dat vonden we belangrijker! Daarna hebben we wel onze ‘blokhut”
geplaatst. Wat fijn was aan zo’n lege tuin, is dat je alles zelf kunt bepalen, zo
hebben we bijvoorbeeld de ingang verplaatst omdat dat handiger was. We konden
er zo een heel praktische tuin van maken, heerlijk naar eigen inzicht.’’

Sonja: ‘’Door de jaren heen is er
wel wat veranderd, maar dat is
een natuurlijk proces.’’ Engel: ‘’In
het begin hadden we heel veel
Fuchsia’s en Dahlia’s, maar van
deze laatste daarvan hebben we
er nu geen meer. Wel veel
Geraniums en ook Passieflora’s,
van die laatste hebben we wel 60
verschillende soorten. Ik vind
deze prachtig. Veel mensen
vragen zich af waarom, omdat de

bloemen maar één dag bloeien. Maar er komen zoveel bloemen aan een plant en ze
zijn verschrikkelijk mooi”.
Sonja: ‘’Ik ben meer van de Geraniums, die vind ik prachtig, zo hebben we alle
twee onze voorkeuren. Alleen veel van de Rozen hebben we verwijderd, omdat
Engel daar echt een hekel aan had, terwijl ik ze wel leuk vond.’’ Engel: “Ja die
doornen en zo, daar had ik echt
genoeg van!”

Welke plannen hebben jullie nog
voor de toekomst?
Sonja: “Op het ogenblik niet.
Vorig jaar hebben we
plantenbakken gekocht en wat
vaste planten.” Engel: “ Schrijf
maar boven dit stukje dat je
schrijft: Kom maar kijken naar
de potjestuin!”

Van welke planten of bloemen in je tuin houden jullie het meest?
Engel: “Naast wat we al genoemd hebben, staat er een Aristolochia* in de kas.
Daarmee hebben we zelfs in het Dagblad van de Zaanstreek gestaan! We hebben
nu ook Citrus planten en de sport is om er ook eetbare vruchten aan te krijgen.
Vooral het overwinteren is spannend.”
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Doen jullie naast tuinieren nog meer op de tuin?
Sonja: Vooral veel water geven als het
warm is en niet geregend heeft, dan
zijn we wel anderhalf uur kwijt.”
Engel: “ Ik doe naast deze tuin ook de
Pluktuin hier op het complex en dat
vind ik heel leuk om te doen!” Sonja:
“En ik doe ook nog andere dingen naast
het tuinieren. Ik houd van puzzelen,
lezen en borduren. Ik schilder ook en
dan voornamelijk bloemen, maar dat
doe ik thuis. Kom altijd tijd tekort!”

Zouden jullie zonder de volkstuin
kunnen?
Engel: “Moeilijk, heel moeilijk! We
zitten hier heel erg graag!””
Sonja: “We gaan zelfs nooit op
vakantie! ‘’ Met een glimlach: “Dat
vinden de buren hier leuk, want dan
kunnen wij zo nodig water geven op
hun tuin.”

*Aristolochia staat ook bekend als: “Duitse pijp”
echter in de USA wordt hij “Dutchman’s pipe”
genoemd, en hoort bij de pijpbloemigen. Het
geslacht kent wel 500 soorten en komt in de vrije
natuur voor in tropische en subtropische gebieden.

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

Denk je… Onkruid wieden zal ooit wel wennen,
Maar… iedere tuinder zal dat ontkennen.

Denk je… Hé, effe lekker zitten in de zon,
Maar …         dan moet je wieden waar je gisteren begon.

Denk je… Dat wieden heb ik nu wel gehad,
Maar…. dan zegt je partner: “wat dacht je van  het pad”.

Denk je… Onkruidbestrijder, lekker spuiten maar,
Maar… neeee …. je houdt van milieuvriendelijke waar.

Denk je… Geen onkruid meer wieden, dus tuin opzeggen,
Maar…. het plezier en de nette tuin kan dat echter weerleggen.

Denk je…. Men zegt, tuinieren  is zo  gezond,
Maar…. de meeste mensen zitten liever op hun kont.

Denk je… Hei, ouderen, tuinieren is goed tegen eenzaam zijn,
Maar…. ook nog eens goed voor de lijn.

Denk je … Zo’n tuin is ook goed voor het sociaal contact,
Maar…. ook als je van dat tuinieren nou helemaal niets bakt?

Denk je… Soms kan er zelfs een mooie relatie uit ontstaan,
Maar…. dat die je aan het werk zet, vind je niets aan.

Denk je … De handel verkopen en zakken vullen,
Maar….         zakken met onkruid vullen en niet lullen.

Denk je… Dat onkruid wieden komt me de neus uit,
Maar…. dan is er innerlijk een heel ander geluid.

Denk je.. Nu maar eens stoppen met dat gewied,
Maar….. dan staat er nog zoiets als  “vergeet me niet”.

Denk je… Mwah, eigenlijk ben ik wel een redelijk goede tuinier,
Maar…. ho-ho….. nu geen maren: Tijd Voor Bier…!

Chrit Souren, tuin 86.
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Vreemde kostgangers, week van de invasieve exoten 19-26 juni

De natuur doet niet moeilijk over planten of dieren die hier niet inheems zijn,
maar die zijn meegelift of op een andere manier ons land hebben weten te
bereiken. Veel planten of dieren vormen een mooie aanwinst, maar sommige  van
deze exoten doen het zo goed bij gebrek aan natuurlijke vijanden dat ze een plaag
vormen. Dat zijn de exotische planten en dieren waarvoor in de week van de
invasieve exoten van 19-26 juni extra aandacht wordt gevraagd en dat is nodig.

Zo moeten de waterschappen in Brabant voor miljoenen de beken en waterlopen
schoonmaken, omdat particulieren onnadenkend hun overschot aan vijver- en
aqariumplanten in de sloot gekieperd hebben, die voortwoekerend de Brabantse
waterhuishouding verstoppen. Wasberen op de Veluwe zijn geen uitzondering meer
en wat te zeggen van de duizenden damherten in de Kennemerduinen die ooit
geïmporteerd zijn en nu deels worden afgeschoten.

Ook in ons tuinpark hebben we met
exoten te maken. De meest opvallende
zijn de halsbandparkieten. De eerste
van deze groene hooligans arriveerden
in 2008 op ons park. Slopers zijn het,
die met een groepje heel wat
vruchtbomen kaal plukken. Overdag
houden ze schreeuwend contact met
elkaar. Ik schat dat er nu zo’n dertig in
ons park verblijven, waarvan de meeste
’s avonds naar de gemeenschappelijke
slaapplaatsen in de stad verdwijnen.
Een mooie, maar schadelijke nieuw-
komer die een blijvertje is in ons park
(zie foto 1). Foto 1: de halsbandparkiet

Van de planten die tot de invasieve exoten behoren, heeft de meest agressieve
woekeraar zich gevestigd langs de Ringwegsloot. Het werd daar ooit op een tuin
losgelaten. Het betreft het Japanse knoopkruid (Fallopia Japonica) dat tot zo’n
tien jaar terug gewoon verhandeld werd. Afkomstig uit Japan heeft het hier geen
vijanden, geen schimmels, die het - zoals in Japan - in toom kunnen houden.
In Nederland wordt alleen de variëteit ‘’compacta” nog verkocht. Japans
knoopkruid mag in Engeland en de Verenigde staten niet meer verkocht worden,
maar het kwaad is al geschied. In Zuid-Engeland zijn sommige rivieroevers niet
meer te bereiken. De groeikracht is enorm, tot 4 m. hoog en ondergrondse
uitlopers van 7 m. (foto 2).
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Elk klein stukje stengel vormt onmiddellijk een nieuwe plant. Dus niet op de
composthoop gooien of in de groenbak doen, maar in een plastic zak met het
restafval mee! In Engeland dient het zelfs op dezelfde manier als chemisch afval
ingeleverd te worden…!

Foto 2: Bestrijding van Japans knoopkruid

Het werd destijds ook bij het Jan van der Laanplantsoen aangeplant, waar het al
snel meters hoog uitgroeide en met gemak lange uitlopers onder de sloot door
naar de dijk stuurde. Met heel veel moeite werd het daar uitgeroeid, hoewel het
soms toch nog hier en daar opkomt. Aan de Ringwegsloot kan het alleen met de
hand bestreden worden, omdat aan de waterkant in géén geval bestrijdings-
middelen kunnen worden gebruikt. Zelfs direct in de plant injecteren, zoals bij het
Jan Vroegopplantsoen gebeurde, is problematisch. Dat betekent elke maand de
nieuwe scheuten wegtrekken en afvoeren bij het restafval. Of we deze strijd
winnen is lang niet zeker…

Jan Besteman, tuin 38.



20

ZONNEBLOEM wedstrijd, van 13 mei – 19 augustus 2017

De zonnebloem wedstrijd was dit jaar anders van opzet.
Er kon een zakje met zonnebloemzaadjes opgehaald worden,
maar dit liep niet erg storm, jammer.

Voor wie wél zaadjes opgehaald heeft: deze zonnebloemen komen we
opmeten op zaterdag 19 augustus.
(In de vorige Vroegopper stond helaas een verkeerde datum vermeld.)

Heb je zelf een zonnebloem opgekweekt en wil je toch meedoen aan de
wedstrijd, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij een van ons:
Annie Vet, tuinnr. 124 of Sonja en Engel Tjipjes, tuinnr. 78.
--------------------------------------------------------------------------

DE PLUKTUIN

Kom naar de Pluktuin, er zijn steeds weer andere mooie bloemen te plukken!
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SCHOOLTUINEN

Dank zij het prachtige voorjaarsweer, vooral op maandag de zgn. tuinwerkdag,
zitten alle zaden en planten al in de grond en groeit alles geweldig. Tuinkers,
radijs en raapstelen zijn al geoogst. Helaas pakt ook het onkruid flink uit en dat is
voor de kinderen om moedeloos van te worden. Het Knopkruid, ook wel
‘zomerverdriet’ genoemd, is alweer duidelijk aanwezig.

De grond van de schooltuinen is zeer onkruid-gevoelig, onkruid vergaat niet en dat
geldt zeker voor het onkruidzaad dat niet uit te roeien is. Maandag maken de
kinderen het schoon en als ze de volgende maandag weer komen, hangt er al weer
zo’n groene waas over de tuintjes. De slakken laten het tot nog toe afweten en dat
resulteert in prachtige kroppen sla.

Op 3 juli gaan we de aardappels rooien, elk jaar weer een verrassing, slechts 4
pootaardappels in de grond en dan een halve emmer oogsten! De kinderen krijgen
nog een proeverij en een puzzeltocht en dan begint de grote vakantie. Na de
vakantie hopen we bonen, bieten, worteltjes en maïs te kunnen oogsten.
------------------------------------------------
We zijn al een paar weken aan het tuinieren, en
ik moet zeggen, de kinderen zijn enthousiast en
hebben er dit keer wel zin in. Ze hebben
al geoogst, wat altijd leuke en grappige
opmerkingen teweeg brengt: ‘Juf, hoe moet de
prut eraf’? Of: ‘…maar ik lust dat niet en mijn
moeder maakt het toch niet’!.
Maar er zijn ook kinderen die het oogsten juist
het allerleukst vinden. Zoals een meisje dat
naar het oogsten had uitgekeken, maar ze vond
het toch wel wat erg spannend om de sla eruit
te halen. Trouwens met zaaien moet je de
kinderen ook in de gaten houden. Zo had ik een
jongetje waarmee ik alles had ingezaaid, en wat
denk je: harkt de schat de hele boel weer eruit!
Snel weer opnieuw gezaaid, want het was al tijd.
Onkruid wieden daar zijn ze niet zo van. Er zijn
erbij die dan het liefst aan mij vertellen hoe ik het onkruid eruit moet halen.
Maar dan zeg ik: "Dat doe ik samen met jou !" En met veel complimentjes
lukt het vaak ook wel. Het uur vliegt om, wij leren ook veel en je krijgt zelfs
energie van hun bedankjes. Tot de volgende keer.

Liesbeth Akkerman (tuin 120).
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JAARAGENDA 2017

dinsdag 10 jan bestuursvergadering

dinsdag 7 feb kandidaatleden + bestuursvergad. woensdag 5 juli algemeen werk senioren (3e)

woensdag 15 feb sluiting kopij zaterdag 22 juli schouw

zaterdag 18 feb redactievergadering zaterdag 22 juli algemeen werk wijk 1 en 4 (4e)

zaterdag 4 mrt opening tuinseizoen zaterdag 19 aug zonnebloemen opmeten

zaterdag 4 mrt opening winkel / julilarissendag woensdag 30 aug avondwandeling ‘laatste loodjes’

zaterdag 4 mrt water op de tuin zaterdag 2 sep algemeen werk wijk 2 en 3 (4e)

dinsdag 14 mrt bestuursvergadering zaterdag 2 sep schouw

zaterdag 18 mrt algemeen werk wijk 1 en 4 (1e) dinsdag 5 sep bestuursvergadering

vrijdag 31 mrt kascontrole woensdag 13 sep algemeen werk senioren (4e)

zaterdag 1 apr algemeen werk wijk 2 en 3 (1e) woensdag 13 sep sluiting kopij

maandag 3 apr start schooltuinen zaterdag 16 sep redactievergadering

dinsdag 11 apr bestuursvergadering zaterdag 23 sep schouw

woensdag 12 apr algemeen werk senioren (1e) zondag 24 sep Najaarsmarkt

woensdag 12 apr sluiting kopij zaterdag 30 sep algemeen werk wijk 1 en 4 (5e)

zaterdag 15 apr redactievergadering (zondag 1 okt seizoensafsluiting)

zaterdag 15 apr wandeltocht ‘laatste loodjes’ dinsdag 3 okt bestuursvergadering

zaterdag 29 apr algemeen werk wijk 1 en 4 (2e) zaterdag 14 okt algemeen werk wijk 2 en 3 (5e)

zaterdag 6 mei schouw woensdag 25 okt algemeen werk senioren (5e)

dinsdag 9 mei Algemene LedenVergadering dinsdag 7 nov bestuurvergadering

zaterdag 13 mei stekkenmarkt woensdag 8 nov sluiting kopij

zaterdag 13 mei algemeen werk 2 en 3 (2e) zaterdag 11 nov redactievergadering

dinsdag 23 mei bestuursvergadering zaterdag 18 nov inhaaldag/shredderdag

woensdag 24 mei algemeen werk senioren (2e) zaterdag 25 nov waterafsluiting

zaterdag 10 juni algemeen werk wijk 1 en 4 (3e) zondag 10 dec Kerstmarkt

zaterdag 17 juni schouw dinsdag 12 dec 1e jaars + bestuursvergadering

dinsdag 20 juni bestuursvergadering

woensdag 21 juni sluiting kopij

zaterdag 24 juni redactievergadering

zaterdag 24 juni algemeen werk wijk 2 en 3 (3e)

“Never trust a tiger…”, schildering van Kirsten Beets. Zie je hem?




	Vroegopper vb. - juni 2017
	Vroegopper juni 2017 - DEF
	Vroegopper ab. - ADV juni 2017

