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Van het BESTUUR

Over de voortgangsontwikkelingen in het vervangingsproject water en elektriciteit.
Het bestuur heeft Jan Bayens gevraagd toelichting te geven op enkele vragen met
betrekking tot het project en de voortgang hiervan in de volgende fase.
- De elektra aansluitingen in de tuinhuizen van de eerste fase zijn klaar.
- Enkele tuinhuizen zijn nog steeds niet op het nieuwe waterleidingnet aangesloten.

Die tuinders zijn er steeds niet als Jan Baijens de tuin bezoekt.
Advies: maak een afspraak met Jan!!! Zijn telefoonnummer en e-mailadres staan
hiernaast, op de groene binnenzijde van deze Vroegopper.

- Omdat de tegels langs de Westring en de schooltuinen stuk en/of scheef liggen heeft
het bestuur besloten om stelconplaten te laten leggen. Dit zal in de loop van het najaar
of winter zijn beslag krijgen.

- Wanneer sluiten we het water af? Dit zal gebeuren op donderdag 1 december.
In de nieuw aangelegde watermeterputten worden de waterkranen dicht- en de aftap-
kraantjes opengedraaid. Als tuinder dien je ter voorkoming van bevriezing de kraan of
kranen op je tuin open te draaien en door te blazen. Dit is nodig omdat de waterleiding
op de tuin niet overal op 60 cm diepte ligt. Vervolgens draai je de kranen weer dicht...!

- Voor de nog niet op het nieuwe net aangesloten tuinen – nrs. 63 t/m 125 - geldt de
regeling die jaarlijks in de Vroegopper wordt afgedrukt, zie bldz. 13.

- De volgende fase in het project zal in het komende voorjaar van start gaan, zodra het
grondwaterpeil naar een voor de graafwerkzaamheden werkbaar niveau is gedaald.

- Nu al vraagt het bestuur aan de betreffende tuinders om komend voorjaar zich niet
afzijdig te houden als er gewerkt wordt aan de nieuwe leidingen. Te denken valt aan
grondverzet met de schop. Daarnaast hebben we enkele mensen nodig die direct
rondom Jan Baijens mee willen werken. Meld je aan a.u.b.!!

- Ligusters. Door de graafwerkzaamheden zijn hier en daar ligusters gesneuveld. Als het
hele infraproject klaar is worden de ligusters, volgens een prioriteitenlijst en waar
nodig, geplant.

- Er zal in januari géén nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Het bestuur heeft
besloten de opening van het nieuwe tuinseizoen te vieren met een receptie op zaterdag
4 maart 2017. De winkel gaat dan weer open, de waterkraan ook, het algemeen werk
gaat opnieuw van start en de lente lacht ons dan weer toe.

- Op 2 oktober hebben we middels een receptie het 70-jarig bestaan en de afsluiting
van het tuinseizoen gevierd. Zeer vereerd waren bestuur en activiteitencommissie dat
de hapjes bij de borrel werden geschonken door snackbar Het Ankertje. Het bestuur
heeft gezorgd voor een waarderend bedankje.

- In het septembernummer van de Vroegopper hebt u kunnen lezen dat de leden van de
Activiteitencommissie met hun werkzaamheden zijn gestopt. We zullen op de leden-
vergadering komend voorjaar aan hun vertrek passende aandacht schenken.
Het bestuur doet nu een beroep op enkele tuinders, die bereid zijn in de
Activiteitencommissie zitting te nemen.

Voor de nog komende donkere dagen fijne feestdagen toegewenst!
Namens het bestuur, Jacques Bot, voorzitter.
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NIEUWS uit onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

Het is op dit moment door alle werkzaamheden aan het water- en elektranet
passen en meten om de tuinaarde in de opslag achter de winkel te krijgen. De
opslag staat vol met kabels en machinerieën. Toch hebben we een plaatsje
gevonden om een nieuwe bestelling op te slaan om zo onze tuinleden tegemoet te
komen en die is deze week binnengekomen. Vanaf a.s. zaterdag 19 november is er
weer voldoende tuinaarde, potgrond en Franse boomschors verkrijgbaar in onze
winkel. Hieronder meer informatie over bijv. onze potgrond:

Keurmerk Goede Grond
Groei is weinig waard als de continuïteit en kwaliteit niet kan worden gewaarborgd. Een
groot gedeelte van de Veenbaas producten draagt daarom het Keurmerk Goede Grond.
Keurmerk Goede Grond is een onafhankelijk keurmerk voor potgrond en is ontwikkeld om
de kwaliteit en gebruiksveiligheid van het product te waarborgen. Maar dat is niet alles,
ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, oog voor milieuaspecten en verantwoording
van productbeheersing zijn onderdeel van het keurmerk. Meer informatie, specifieke
uitgangspunten en eisen vindt u op www.keurmerkgoedegrond.nl

Binnenkort krijgt u de Garantzaden bestellijst in de brievenbus van uw tuin,
daarover ontvangt u eerst een mailtje.
In februari zullen we zorgen dat er voldoende meststoffen in de winkel zijn, zodat
u weer goed “bemest” aan het tuinieren kunt slaan.
Ons assortiment hebben we klein gehouden, maar indien u een artikel in onze
winkel mist, horen we dat graag van u.

De winkel sluit ná zaterdag 26 november en gaat op 4 maart 2017 weer open
op de zaterdagen van 10.00-13.00 uur.

[Foto: Alie Draisma]
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DE ACTIVITEITEN - Kerstmarkt

Op zondag 11 december a.s. van 10.00 – 16.00 uur
organiseren we in de Westring weer een gezellige Kerstmarkt.

Er zijn zoals gewoonlijk eigengemaakte kerststukjes en
tweedehands kerstspullen te koop voor hele leuke prijsjes.
De kinderen kunnen gratis een kerststukje maken.

De tombola is ook weer aanwezig met leuke prijzen.

Voor de inwendige mens hebben we warme erwtensoep en een broodje kroket.
En de gluhwein staat ook lekker warm te worden.
De chocolademelk kun je warm of koud kopen. De koffie en thee zijn gratis.

Kerstmarkt is van 10.00-16.00 uur geopend.

Vriendelijke groet van het kerstmarktteam:
José & Wil Smits, Marian Vet, Sonja & Engel Tjipjes.
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SPULLEN en PRODUCTEN voor onze KERSTMARKT

Hoewel het nu pas half november is, denken wij toch al aan zondag 11 december,
wanneer onze kerstmarkt in de Westring zal worden gehouden.

Daarom nu wederom onze vraag:
‘Heeft u nog kerstspullen over’ ?
Dan kunt u deze weer bij ons brengen.
Ook zijn boeken welkom: detectives,
romans, groenboeken, enz. Zet de spullen
bijv. in de hal van de Westring òf lever
het in bij één van de volgende teamleden:
- Wil en José Smits, tuin nr. 30
- Marian Vet, tuin nr. 17
- Engel en Sonja Tjipjes, tuin nr. 78.

Bij voorbaat dank, het kerstmarktteam.

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

DANK voor de PLUKTUIN !
Verleden jaar en dit jaar heb ik ontzettend genoten van de
Pluktuin. Elke week keek ik even rond en plukte dan wat
mooie bloemen en vulde het aan met iets wat op onze eigen
tuin bloeide.

Hiervoor wil ik Norma en haar helpers van het eerste jaar
bedanken en dit jaar heeft Engel enorm zijn best gedaan
om alles goed te onderhouden en bij te planten.
Gelukkig gaat hij hiermee het komende jaar door en hoop
ik volgend jaar weer van alles te kunnen plukken.

Agnes Beerepoot, tuin 110

--------------------------------------------------------------------
AANGEBODEN
Beste mede tuiniers,
Gratis op te halen: diverse soorten tegels, waaronder
gewassen grindtegels in diverse maten. Bel als je interesse
hebt: 06-10760760 of 06-48695657
Winnie & Jan Willem Schipper, tuin 42 (Magnolialaan)
--------------------------------------------------------------
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RECEPTIE: 70-jarig bestaan JV + Sluiting van tuinseizoen 2016

Zondag 2 oktober jl. was voor onze vereniging een memorabele dag:
70 jaar geleden werd onze tuinvereniging opgericht en mocht met instemming van
de persoon Jan Vroegop zijn naam gebruiken.
Onze vereniging is daardoor nog steeds onlosmakelijk verbonden met de
"Nederlandsche" kwartiermaker van het fenomeen "volkstuinieren".

De gehouden receptie was goed bezocht en na een prima voorbereide speech van
Jacques Bot hebben we allemaal een glas bubbels geheven op het jubileum van
onze vereniging.

Hoe zou onze vereniging en ons mooie complex eruit zien na de volgende 70 jaar?
We zijn benieuwd…..!

De activiteitencommissie,
met dank aan Ben de Hart voor de assistentie deze dag,

Jan Elzinga, Frans Schelen.
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RECEPTIE: 70-jarig bestaan JV + Sluiting van tuinseizoen 2016
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in onze Westring – 2 oktober jl. [Foto’s: Jan Elzinga]
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--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Het ALGEMEEN WERK: periode september – november ‘16

De laatste algemene werkdag was zaterdag 5 november, wat nu nog rest is op
zaterdag 19 november de shredderdag.

Naast de hulp aan Manuel bij de shredder gaan we met de resterende groep verder
werken aan de takkenwal. We gaan mooie takken uitzoeken om de dunne plekken in de wal
te versterken.
Er zijn nog enkele tuinders/tuiniersters die uren moeten inhalen! Dat is meestal een
gezellige dag, dus ieder ander die zin heeft, kan mee komen helpen.

De afgelopen periode is veel werk in het onderhoud aan de greppel van de Wilgenlaan
gestoken. Deze greppel is heel onkruidgevoelig. De boterbloem en de zuring zijn erg
moeilijk onder controle te houden.

Zaterdag 5 november is ook aan de takkenwal gewerkt. Er is in de loop van het jaar veel
illegaal tuin- en snoeiafval gedumpt. Het is duidelijk zichtbaar dat diverse tuinders het
gemakkelijk vinden hun tuin- en snoeiafval  bij en op de wal te storten, ook dikke stammen
en stronken.  Opvallend is het dat bij de uitgang van de paden veel wordt gestort.
Ik blijf mij verbazen hoe tuinders niet de discipline kunnen opbrengen om hun eigen afval
mee naar huis te nemen of op weg naar huis even lans de HVC te rijden waar alles gratis
gestort kan worden. Het lijkt hen gemakkelijker om anderen hun afval te laten opruimen!

[Foto: Alie Draisma]

De “bomengroep” tipte mij over de klimop die veel van de bomen op de Jan Vroegoplaan
aan het beklimmen is. Klimop is op den duur een bedreiging voor de boom, daarom is deze
nu aan de voet van de bomen doorgeknipt. T.z.t. zullen de klimop resten van de bomen
worden afgehaald.

Alle tuinders/tuiniersters worden bedankt voor hun inzet en de plezierige samenwerking!

Ed Beerepoot, coördinator algemeen werk.
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HARDE WERKERS

Even aandacht voor de harde werkers op het complex.
Een klein groepje mannen die zich in weer en wind,
modder en hitte bijna dagelijks bezighouden met
het aanleggen en vervangen van ons waterleiding-
en elektriciteitssysteem. Fantastisch!

Bijgaand enkele foto’s van Jan Baijens aan het
werk (de anderen heb ik helaas niet kunnen
‘snappen’ met mijn camera).
Gelukkig kreeg Jan op deze tuin extra goede hulp!

Manja de Boer, tuin 41

[Foto’s: Manja de Boer]
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Infra-groep: stand van zaken

Elektra
De vernieuwde elektra installatie, vanaf
Hoofdverdeelkast 1 (bij de hoofdingang)
tot aan de rotonde, is door een
onafhankelijk bureau gekeurd. Op een
paar kleine puntjes na, welke binnenkort
worden verholpen, is de installatie
goedgekeurd.

Water
De meeste huisjes vanaf de hoofdingang tot aan de rotonde – nrs. 1 t/m 62 –
zijn intussen aangesloten op het vernieuwde waterleidingnet. Er dienen nog
ca.12 aansluitingen te worden gemaakt bij huisjes waarvan de tuinders óf niet
aanwezig waren, óf dat de aansluiting op de bestaande installatie nog niet was
vrijgemaakt. Wanneer deze tuinhuizen ook aangesloten kunnen worden, gaarne
contact opnemen met ondergetekende voor het maken van een afspraak…!!!

Voor het afsluiten en aftappen voor de winterperiode wordt u elders in deze
Vroegopper geïnformeerd…

Planning
Voor de vervolgfase vanaf de rotonde naar het westen – de nrs. 63 t/m 125 -
dienen allereerst de fundaties voor de nieuwe elektrakasten te worden gemaakt.
Wegens de hogere grondwaterstand per afgelopen week is dit nu niet meer
mogelijk en willen wij volgend voorjaar e.e.a. weer opstarten. Hiervoor hebben wij
echter weer “handjes” nodig om dat te realiseren. Wanneer u in staat bent en
voor één dag, enkele of meerdere dagen beschikbaar bent, zien wij uw aanmelding
gaarne tegemoet.

Vertrouwende u hiermee voorlopig
voldoende te hebben geïnformeerd en
altijd bereid tot het verstrekken van
nadere informatie,

Met vriendelijke groet,
Jan (J.H.) Baijens, tuin 59
E: j.h.baijens@outlook.com
M: 0637 571 672
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AARDAPPELROT [van het secretariaat]

Een paar tuinleden hadden bij het opensnijden van hun gekweekte aardappels last
van zwarte plekken. Dit kwam bij verschillende aardappelrassen voor. Helaas ook
bij de Obama’s. De plekken op de afbeelding zijn klein, maar een aantal aardappels
waren volkomen zwart van binnen. Ik heb bij het AVVN en bij Groei & Bloei
gevraagd wat de oorzaak kon zijn van deze aardappelrot.

Van Groei & Bloei kwam als mogelijke oorzaak:
“Het ras Obama is een vroeg aardappelras. Dit doet vermoeden dat het hier om
‘holheid’ gaat. Later bij bewaring gaat holheid over in rot. Holheid is een
verschijnsel waarbij middenin aardappelknollen een holte voorkomt die aan de
buitenkant niet zichtbaar is. Holheid ontstaat als gevolg van onregelmatige groei
en komt vooral voor bij grote knollen. Er bestaan duidelijke rasverschillen in
gevoeligheid voor holheid. Het verschijnsel komt meer voor op zand- dan op
kleigronden. Door op de knollen te kloppen kan men soms vaststellen of een knol
hol is of niet. Zekerheid verkrijgt men echter alleen door de knollen door te
snijden. Soms gaat holheid over in rot. Dit vloeit dan waarschijnlijk voort uit de
bruinverkleuring rond de holte die hier al te zien is.
Voorkomen en bestrijden: Men dient te zorgen voor een niet te hoog stikstof-
aanbod en een zo regelmatig mogelijke vochtvoorziening zodat het gewas
regelmatig kan doorgroeien. Een hoge kaliumbemesting is bij aardappelen zeer
belangrijk.”
Van het AVVN kreeg ik de volgende reactie:
“Dit is in ieder geval geen Phytopthora ziekte. Volgens het AVVN zijn het ‘zwarte
harten’. Dit ontstaat als gevolg van zuurstofgebrek binnen in de knol. Bijvoorbeeld
door een langdurige luchtdichte bewaring (in een plastic zak o.d.)
Het zuurstofgebrek zou ook een gevolg kunnen zijn door teveel water op het land.
Zie ook:http://www.agris.be/nl/aardappelziekte/194095.asp”.
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WATERAFSLUITING

Ondanks de richtlijnen van het bestuur voor het afsluiten van het water, waren er toch
een aantal tuinleden die het water niet goed hadden afgesloten, met alle gevolgen van
dien. Bij het terugzetten van het water bleek dat een tuinder de hoofdkraan en de kraan
in het huisje niet had afgesloten. Een enorm verlies van water, want voordat je ontdekt
waar het water lekt, is er al veel water verloren gegaan. De verantwoordelijkheid ligt bij
de tuinder zelf!

Om veel ellende te voorkomen gaat de hoofdkraan van
de Vereniging op
donderdag 1 december: DICHT !!!

Hieronder volgen de richtlijnen voor de tuinen 63 t/m 125 voor het afsluiten van het
water (dit zijn de tuinen die nog NIET op het nieuwe waternet zijn aangesloten!):
1.
U test vóór 1 december uw eigen hoofdkraan.
Dat gaat als volgt: schep de put leeg, zodat de hoofdkraan en de aftapkraan vrijkomt.
Draai uw hoofdkraan enige keren goed open en dicht, zodat eventuele aanslag van het
rubber losgaat.
2.
Sluit uw hoofdkraan, open de kraan in uw huisje, laat de druk van het water weglopen,
wacht even totdat er geen water meer uitkomt, laat de kraan open en plaats er een bakje
onder. Is het bakje de volgende morgen leeg, dan heeft u een goede hoofdkraan, maar
staat er water in, dan lekt de hoofdkraan. Indien dit het geval is, kunt u een briefje met
uw tuinnummer in de brievenbus van Dick Paulisse, tuin 79, doen.
3.
U sluit het water nu definitief af: sluit de hoofdkraan. Vergeet niet om de aftapkraan
bij de hoofdkraan - indien aanwezig - ook te openen om de leiding leeg te laten lopen.
Als er geen water meer uit de aftapkraan komt, blaas dan de leiding door en sluit de
aftapkraan zodat er geen vuil grondwater in de leiding kan komen.
4.
Dek de kranen af met tempex of een vuilniszak met stro, zodat de vorst de kranen en
watermeter niet kan beschadigen.
Let op: eventueel ontstane schade en herstel leidingen zijn voor rekening van de tuinder!

Op zaterdag 4 maart 2017 gaat het water weer op de tuinen.

Wilt u de data van af- en aansluiting in uw agenda noteren a.u.b.?

Dick Paulisse
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DE BOMEN in ons gemeenschappelijk groen
Een nieuwe inventarisatie.

Ons tuinpark heeft zoals bekend een publieke functie.
Het is een voor iedereen toegankelijk park van 6,5 ha waarvan 2,5 ha gemeenschappelijk
groen en 4 ha volkstuinen. Het parkkarakter wordt grotendeels bepaald door de vele
hoogopgaande bomen in de groenstroken. Deze geven onze tuinen een prachtig natuurlijk
decor en ook bescherming tegen harde wind. De zorg voor ons parkgroen met de vele
bomen vereist veel kennis en inzet van de vereniging. Eén van de eerste vragen die daarbij
opkomt, is om hoeveel en wat voor bomen het gaat.
Daarvoor is een bomeninventarisatie nodig.

In 2006 werd voor het eerst het bomenbestand van Jan Vroegop geïnventariseerd. Er is
in de tien jaar daarna veel gebeurd in het gemeenschappelijk groen. Er is in 2010 groot
onderhoud verricht, waarbij veel oude kwetsbare bomen vooral Canadese en Italiaanse
populieren en verkeerd staande bomen, meest esdoorns, zijn gerooid. Ook werden de
elzensingels  hersteld. Bij de schooltuintjes werd in 2008 een nieuw groenstrookje
beplant.

Na tien jaar werd het wel tijd om een nieuwe inventarisatie te maken.
Alle bomen dikker dan zo’n 10 cm zijn geteld. De hoogopgaande bomen kun je niet gauw
missen, maar van de lagere bomen - denk aan vlier, hulst, kornoelje, en krentenboom, die
vaak in de onderbegroeiïng aanwezig zijn - kun je er wel eens een paar missen, zeker als
zij min of meer een haag vormen.
De uitgegroeide meidoornhaag onder aan de Westzanerdijk is niet meegeteld.
Veranderingen in het bomenbestand zijn niet alleen het gevolg van beheer, maar ook van
natuurlijk verloop. Bomen planten zich ook voort, jonge bomen worden groot en bomen
kunnen ook doodgaan of omwaaien.

De resultaten van de telling zijn samengevat in het overzicht hieronder en in een
grafiekje met de aantallen en het percentage van het totale bomenbestand in 2016 en ter
vergelijking die van 2006.

In het totaal telden we 642 bomen. De 70 jaar oude elzensingels rondom ons park maken
dat de els dominant is. Dat is nog toegenomen door nieuwe aanplant waar dat nodig was,
zodat er nu 191 elzen (35% van het totaal) zijn, tegen 137 (21%) in 2006.

Esdoorns en essen zijn afgenomen door beheer, bijv. omdat ze te dicht op de sloot
stonden of andere bomen verdrukten, maar essen ook door essentaksterfte. Veel van de
minder hoge boomsoorten dienen als onderbegroeiing en worden daarom periodiek
uitgedund, waardoor ze niet meer geteld worden (hazelaar, vlier, liguster). Lijsterbessen
en prunussen doen het niet goed op ons complex en zijn sterk afgenomen. Het aantal
soorten is iets toegenomen door natuurlijke aanwas en door aanplant bij de
schooltuintjes.



15

Bomenbestand van Jan Vroegop in 2016 en 2006

soort 2016 % 2006 %
toe- of afname

door

els 191 35% 137 21% aanplant haagbeuk 11 2% 6 1% aanplant

esdoorn 52 10% 86 13% beheer hanedoorn 6 1% 6 1%

meidoorn 66 12% 69 11% sleedoorn 3 1% 5 1%

krentenboom 27 5% 40 6% appel 3 1% 4 1%

Spaanse aak 39 7% 35 5% peer 3 1% 4 1%

es 19 4% 32 5% ziekte, beheer, hulst 3 1% 4 1%

lijsterbes 10 2% 29 5% ziekte grijze els 8 1% 3 0% telling

berk 15 3% 28 4% storm Am. vogelkers 0 0% 3 0% beheer

prunus 6 1% 22 3% beheer, ziekte cotoneaster 0 0% 3 0% beheer

Ital. populier 4 1% 21 3% beheer spar 0 0% 2 0% beheer

eik 16 3% 17 3% meelbes 0 0% 1 0%

kornoelje 3 1% 13 2% beheer taxus 1 0% 1 0%

vlier 7 1% 12 2% beheer tamme kastanje 3 1% 1 0% aanplant

vogelkers 8 1% 10 2% goudiep 1 0% 1 0%

Can.populier 0 0% 9 1% beheer Chamae-cyparis 1 0% 1 0%

wilg 8 1% 8 1% beheer prunus nigra 1 0% 2 0%

hazelaar 3 1% 7 1% beheer kurkiep 1 0%

iep 7 1% 7 1% beheer kastanje 1 0%

liguster 3 1% 7 1% beheer rode beuk 1 0%

linde 7 1% 7 1% Totaal aantal 542 100% 643 100%

Voor het overgrote deel bestaat ons groen uit inheemse bomen. Alleen op de rotonde en
in het Jan Vroegopplantsoen staan exotische bomen, voor het overgrote deel kort geleden
aangeplant en daarom nog te klein om te worden meegeteld.
Daarnaast is ook gekeken naar de meer dan 100 bijzondere bomen in de tuinen. Daaronder
zijn zeer mooie exemplaren. Misschien daarover een andere keer meer.

Door deze nieuwe inventarisatie hebben we meer inzicht gekregen hoe het gevarieerde
bomenbestand erbij staat. Het algemeen groen met meer dan 40 soorten opgaande bomen
is in goede conditie en geholpen door het groenbeheer biedt ons park een mooie
natuurlijke omgeving waarin het goed toeven is. Dat verdient al onze aandacht.

Fred Roovers (tuin 46) en Jan Besteman (tuin 38).
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Bomenbestand Jan Vroegop 2006 en 2016
meest voorkomende bomen
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--------------------------------------------------------------------

VOOR DE WINTER GEREEDMAKEN

Met de herfst en winter zijn er karige tijden aangebroken voor de tuinbewoners.
Wie zich niet vroeg genoeg inzet om een wintervoorraad aan te leggen en wie niet
zoals enkele vogelsoorten voor de winter naar het zuiden vertrekt, kan een
hongerige periode verwachten. Kale bomen, bevroren grond en dikke sneeuwlagen
bieden onvoldoende voedsel of maken het zoeken daarnaar bijzonder
problematisch.

Daarom starten dieren zoals eekhoorns, hamsters, muizen en verschillende vogels
in de herfst met het verzamelen en verstoppen van voedselvoorraden. Ze zoeken
onder meer naar zaden, noten, paddenstoelen en dennenappels en proppen de
lekkernijen in boomholtes, lege nesten of begraven ze in de grond of onder
stenen. Elke diersoort heeft daarbij zijn eigen strategie.

Notenkrakers, die tot de familie van de kraaiachtigen behoren, leggen hun
voorraden bijvoorbeeld in de grond onder overhangend groen. Ze letten daarbij op
bepaalde natuurlijke omstandigheden, zodat het voedsel niet bederft. Ook de
kans op hongerige concurrenten worden meegenomen in hun overwegingen.
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Hoe goed de bewoners hun voorraden
verstoppen hangt ook af van de acute
(gevaarlijke) omstandigheden. Dieren die een
vijand hebben geroken, zijn extreem
waakzaam en hebben veel langer tijd nodig
om voedsel te vinden, te verslepen en te
verstoppen. Ruiken de dieren echter
soortgenootjes, dan houden ze blijkbaar
rekening met de concurrentie en leggen ze
een grote ijver aan de dag, zodat niemand
kan betwisten dat zij de beste voorraad
hebben aangelegd.

De mol is een insecteneter, hij vangt kevers,
larven en wormen (vooral regenwormen, zijn
lievelingskostje) en sleept ze naar zijn
voorraadkamer.
De tunnelgraver legt in zijn ondergrondse hol een depot aan van wel duizend
diertjes. Afhankelijk van de soort gaan deze diertjes in winterslaap, maar zo niet
de regenwormen. Om te voorkomen dat zij er vandoor gaan, bijt de mol het
voorste deel eraf. Ze kunnen niet meer kruipen, maar overleven wel.
Tijdens de wintermaanden dalen bij de mol de ademhalingsfrequentie en de
lichaamstemperatuur om energie te besparen. Maar hij houdt geen winterslaap en
moet soms voor de nodige zuurstof een soort ‘schoorsteentje’ vanuit zijn
mollenwoning omhoog maken. Hij maakt vaak in de koude periode ook extra lange
gangen rondom zijn woon-/slaapkamer om de wormen en insecten te vangen die
dieper de grond in zijn gegaan.

Terwijl veel vogelsoorten naar het zuiden vliegen om voldoende voedsel te vinden,
leggen andere een voorraad aan.

De Vlaamse Gaai is een professionele
verzamelaar, die wel negen eikels tegelijk
kan dragen, die hij verstopt in boomholtes,
onder wortels of in de grond. Binnen enkele
weken verzamelt hij zo’n 5000 eikels voor de
winter.
Wanneer hij zijn voedselvoorraad open en
bloot zou aanleggen, valt hij eerder ten prooi
aan bijvoorbeeld buizerds.

Dus verstopt hij zijn voorraad in de schaduw van bomen en struikgewas.

Vrij naar een artikel uit ‘Hart voor Dieren’, Manja de Boer, tuin 41.
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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 Hajo Glandorff op tuin 19.

Veel tuinders zullen Hajo kennen vanwege zijn bijdrage in de schouwcommissie,
maar bij diegene die dit jaar nieuwe water- en elektra-aansluitingen hebben
gekregen, is hij een heel vertrouwd gezicht geworden. Samen met een vaste ploeg
enthousiastelingen heeft hij zich met volle overgave ingezet om dit grote project
succesvol te laten verlopen.

De plek van Hajo ligt naast de schuur bij de eerste parkeerplaats, dus de meesten
van ons zullen wel eens een blik in zijn tuin geworpen hebben. Wat mij bij het
betreden van de tuin opviel, was de balans ervan en de kalmte die er heerst.
Door de grote boom midden op het gras tussen de borders is er een natuurlijk
evenwicht. Vervolgens is het een evenwichtig geheel omdat alles wat je kan
bedenken op de tuin aanwezig is: een kas, een groentestukje, verschillende
bijenkasten, een speelse vijver en een gezellig huisje tussen borders vol met
bloemen. Kortom een harmonieus geheel en rustgevend stukje groen.

[Foto: Hajo Glandorff]
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Een tikkeltje afgunstig stel ik aan Hajo de volgende vragen:

Hoe ben je hier verzeild geraakt?
Door toeval. Ik had een klant die last had gekregen van zijn rug en daarom wilde
stoppen met zijn volkstuin en ik had altijd al een tuin willen hebben. Zo hebben we
samen het eerste jaar deze tuin bewerkt en heb ik het daarna van hem overge-
nomen. Ik ga nog goed met hem om en hij komt nog regelmatig hier een kopje
koffie drinken. Alles is in goede overeenstemming gegaan.

Wat heb je allemaal aan de tuin veranderd?
Ik heb een andere kas neergezet en het huisje opgeknapt. Alles is nu ingericht
zoals ik het wilde en verder heb ik veel opgeruimd. De structuur van de tuin is
echter hetzelfde gebleven.
Vorig jaar ben ik begonnen met het houden van bijen. Dat lijkt in eerste instantie
niet zo moeilijk, maar er komt nogal wat bij kijken. Dennis van tuin 1 - ook een
imker - heeft veel ervaring en van hem leer ik de kneepjes van het vak een beetje.
Ik haal toch wel 20 kg op aan honing en dat is niet slecht.

[Foto: Janneke Pepers]

Welke plannen heb je nog voor de toekomst?
Niets, ik heb het reuze naar mijn zin met zoals het nu is. Op een gegeven moment
denk je: och laat ik dit veranderen en dat doe je dan. Heel relaxed. Dit afgelopen
jaar had ik het ook te druk omdat het water- en elektraproject zoveel tijd in
beslag nam.
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Van welke planten of bloemen in je tuin houd je het meest?
Niets speciaals, maar kleur vind ik
wel belangrijk. Wat eventueel wel
iets bijzonders is, is dat ik ieder
jaar plantjes optrek van de
wonderolieboom (Ricinus communis).
Dat moet omdat deze nogal vorst-
gevoelig is, maar in een jaar kan hij
hier wel 3 meter hoog worden.
Verder is dit een van de gíftigste
planten die er bestaat, van het eten [Foto: Janneke Pepers - De kas en de Wonderolieboom]

van 3 tot 4 bonen kun je al overlijden. Er wordt ook wonderolie van gemaakt en hij
wordt gebruikt in allerlei medische toepassingen. Een interessante plant dus.

Doe je naast tuinieren nog meer op de tuin?
Ja, ik hark de algemene paden met behulp van de tractor. Daarbij onderhoud ik
ook de apparaten van Jan Vroegop zoals de tractor en de graafmachine. Verder
lees ik hier ook veel, heel veel zelfs. Slapen kan ik hier als een os, soms word ik
wakker van mijn eigen snurken! Ik voel me hier vooral vrij en ben daarom ook in
de wintertijd vaak hier.

[Foto: Janneke Pepers]

Zou je zonder de tuin kunnen?
Uiteraard. Maar ik zou het wel jammer vinden. Ik ben niet van plan om hier weg te
gaan, alleen als het lichamelijk niet meer kan.

Interview en foto’s: Janneke Pepers, tuin 36a.
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ONZE KERSTPUZZEL
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POMPOEN SALADE
In het seizoen, lekker en supersnel klaar!
Recept van Klaske Bakker
Uit ‘Landleven’, Oktober 2016.

Ingrediënten:
150 g couscous
500 g pompoen, gekookt in stukjes
4 rondjes geitenkaas
½ appel in stukjes
1 bosuitje in ringetjes
½ rode paprika in stukjes
½ rode ui, fijn gesneden
50 g gedroogde abrikozen
Handjevol walnoten
1 takje rozemarijn
Zout en peper

Bereidingswijze:
Doe de couscous in een schaal en giet een kopje kokend water erover.
Omroeren en afdekken. Terwijl de couscous welt, kunt u alle overige
ingrediënten voorbereiden. Na ca 5 minuten is de couscous klaar;
losroeren met een vork. Voeg alle bestanddelen toe en meng het door
elkaar. Eventueel kunt u nog een dressing toevoegen. Eet smakelijk!

Oplossing Kerstpuzzel:
Wij wensen iedereen een gezellige kerst.



23

Bladafval
Nu de herfst volop is aangebroken, liggen
de tuinen en paden weer vol met bladeren.
In plaats van het af te voeren als afval kunt
u er ook prachtige compost van maken.
Dit is eenvoudig en snel te doen.

Het is niet alleen milieubewust maar het is ook goedkoop omdat er niet meer voor
nodig is dan een paar vuilniszakken.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat niet alle bladeren geschikt zijn om
goed te laten composteren. Coniferen en dennennaalden zijn minder geschikt
vanwege hun hoge zuurgraad en de lange afbreektijd. Bladeren zoals van de
laurierkers zijn te hard en dus minder bruikbaar. Wilg, vlier, es, populier en blad
van fruitbomen zijn perfect te gebruiken.

Grotere bladeren zoals van een plataan of eik kan men het beste eerst wat kleiner
maken. Dit is gemakkelijk te doen door het blad uit te strooien over het gras en er
met een grasmaaier overheen te rollen. Het verzamelde blad gaat vervolgens in
een gewone plastic huisvuilzak.

De bladeren moeten wel vochtig zijn, dus als het te droog is, giet u wat water in
de zak. Prik aan de onderzijde enkele gaatjes en stamp de zak flink aan. Zet de
zak op een plek waar hij ongestoord één of twee jaar kan blijven staan. U kunt de
zak ook tijdens de winter rond vorstgevoelige planten zetten om deze tegen de
vorst te beschermen.

Na een jaar kunt u de compost gebruiken als een mulchlaag en wacht u twee jaar
dan is het blad vergaan tot potgrond.
Succes!
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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 zondag 2 okt JV 70-jaar /seizoensafsluiting !!!

zaterdag 30-apr algemeen werk wijk 1 en 4 (2e) dinsdag 4-okt bestuursvergadering

zaterdag 30-apr schouw woensdag 5-okt algemeen werk senioren (5e)

dinsdag 10-mei bestuursvergadering zaterdag 22-okt algemeen werk 1 en 4 (5e)

zaterdag 14-mei stekkenmarkt zaterdag 5-nov algemeen werk 2 en 3 (5e)

zaterdag 21-mei algemeen werk 2 en 3 (2e) dinsdag 8-nov bestuursvergadering

woensdag 1-jun algemeen werk senioren (2e) woensdag 9-nov sluiting kopij

dinsdag 7-jun bestuursvergadering zaterdag 12-nov redactievergadering

woensdag 15-jun sluiting kopij zaterdag 19-nov inhaaldag/shredderdag

zaterdag 18-jun algemeen werk wijk 1 en 4 (3e) donderdag 1-dec waterafsluiting

zaterdag 18-jun redactievergadering dinsdag 6-dec 1e jaars + bestuursvergadering

zaterdag 18-jun schouw zondag 11-dec Kerstmarkt

VOORSPOEDIG (TUIN)NIEUWJAAR ! [Foto: Jan Elzinga]
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