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Van het BESTUUR

2e bestuurssecretaris. Nel Paulisse, onze secretaresse, heeft er grote behoefte aan een
bepaalde hoeveelheid van haar werk te delen met een 2e secretaris.
Nel heeft aangegeven dat het hele pakket van haar functiewerkzaamheden iets te zwaar
wordt. Het bestuur kan zich hierin vinden en vraagt kandidaten voor deze hulpfunctie.
Vraag zo nodig informatie bij Nel.

Commissie “lief en leed”. Tot onze grote spijt gaan aan het einde van het jaar Janna
Helversteijn en Tiny Heistek stoppen met hun werk voor “lief en leed.” Juist zij waren
het die op de achtergrond namens de vereniging aanwezig waren bij ziek en zeer, maar
ook bij de viering van tuinjubilarissen. We zijn hen heel dankbaar voor al hun in de loop
der jaren afgelegde attente bezoekjes.
Hoe gaan we verder? We gaan zoeken naar kandidaat-opvolgers, want “lief en leed” zal
blijven bestaan. Meld je alstublieft bij Nel Paulisse en je dient een heel goed doel !

Activiteitencommissie. Helaas zijn ook de leden van de activiteitencommissie voornemens
om het stokje aan anderen door te geven. Marian Vet wil niet meer de kar trekken als
voorzitter, maar nog wel op de achtergrond meewerken. Tiny Heistek en Chrit Souren
hebben te kennen gegeven te zullen stoppen. Ook van hen zullen we met grote waardering
afscheid moeten nemen op het terrein van de activiteiten.
Het bestuur doet ook hier een dringend beroep op tuinleden, die deze vacatures willen
invullen. Je kunt je melden bij Nel Paulisse.

Ligusterheggen. Twee koude winters achter elkaar hebben onze ligusterheggen geen goed
gedaan. Dachten we eerst dat tientallen meters heg waren dood gevroren, grote delen
bleken later aan de voet weer uit te groeien. Mijn ligusterheg (tuin 56) en die van Jos de
Jong (tuin 82) zijn daarvan een voorbeeld.
Overleg met onze groendeskundige, Fred Roovers, leerde mij: als je in het vroege
voorjaar de heg inkort tot ± 40 cm, dan begint de ligusterheg aan een tweede leven.
De heg groeide deze zomer weer prachtig uit tot gemiddeld 1 meter hoog. Door
tussentijdse snoei groeiden de jonge takken weer uit in de breedte. Ik zou zeggen: 'zie
en overtuig je.' Wat zou je denken van alle te hoge en/of te brede ligusterheggen???
Onze tuincollega, Manuel Querido (tuin 29), is bereid om tegen een vriendenprijs jouw
ligusterheg een verjongingskuur te geven. We komen op dit onderwerp nog terug.

Het bestuur heeft besloten een zeecontainer te plaatsen in de omheinde ruimte naast de
winkel. We hebben deze gesloten opslagruimte nodig voor bouw- en installatiematerialen.

De politie Zaanstreek zal met 5 á 6 honden af en toe 's nachts op ons complex komen
surveilleren. Aanwezige mensen - ook slapende tuinders - worden door de honden
opgespoord en door de politie als verdachte aangemerkt.
Hiermede hebben we je gewaarschuwd!!!
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Deelname Jan Vroegop aan de Landelijke Tuincomplexenkeuring door de A.V.V.N.
Het rapport ligt voor de liefhebbers in de tuinwinkel ter inzage. Bovendien kan je het
rapport op onze website www.janvroegop.nl lezen.
In het kort een paar pluspunten die behaald zijn (scores op een schaal van 1-10):
- voor visuele openheid van de tuinen een 9,
- voor algemene indruk, aanzien en onderhoud tuinen een 10,
- benutting van de grond t.o.v. gewassen/beplanting een 8,
- verzorging van de opstallen een 8,
- onderhoud en aanzien van de opstallen v.d. Vereniging een 8,
- algemene staat van beplanting en onderhoud algemeen groen tussen 5 en 8.

Van de totaal te behalen 268 punten heeft Jan Vroegop 231 punten behaald!
Dit betekent een score van 86% (het hoogst haalbare stadium ligt bij 80% en hoger).

Felicitaties voor Jan Vroegop!

Namens het Bestuur,
Jacques Bot, voorzitter

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

NIEUWS UIT DE ARIE PENNINGSHOP

De winkel is elke zaterdag geopend

van 10.00-13.00 uur.

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

Deze maanden hebben alweer geen tuinwisselingen plaatsgevonden,
iedereen is zo blij met zijn/haar tuin…!

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



3

LIEF & LEED

------------------------------------------------------------------------------------------
Bedankt!
Na 42 jaar met Arie samen en 2 zomers alleen
getuinierd te hebben, ben ik gestopt met de tuin.
Jammer is het, maar het is te moeilijk.
Hartelijke groeten,
Gré Penning, tuin 91

(Redactie: Beste Gré, mogen wij jou en wijlen je man Arie
gedenken in de naam van onze tuinwinkel: de Arie Penning shop en
bedanken voor alles wat jullie voor Jan Vroegop betekend hebben!)
------------------------------------------------------------------------------------------

Mw. Coby Huijser (tuin 105) bedankt L&L voor de mooie ansichtkaart en
de mooie bos bloemen, die zij na de operatie aan haar knie, mocht
ontvangen.

------------------------------------------------------------------------------------------
Beste Tuinders,
Helaas, na 16 jaar met veel plezier getuind te hebben, zien wij ons genoodzaakt
om te stoppen. Gewoon met je fiets vallen doet ons letterlijk en figuurlijk veel
pijn. Zo’n gecompliceerde breuk en het wegvallen van het kraakbeen heeft als
gevolg dat Corrie iets kan lopen, maar dan nog met pijn.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om voor de vele
aangename dagen met vele tuinders, met alle zichtbare
en onzichtbare hulp, te bedanken. Ik heb ook 11 jaar
met veel plezier met de seniorenploeg mogen werken en
daar kijk ik tevreden op terug.

Wij wensen iedereen een fijne voorzetting op de tuin toe!
Groetjes van Hans en Corrie Wilmer, tuin 53
-------------------------------------------------------------------------------------------

De Jubilarissendag van zondag 28 september is door omstandigheden vervallen,
in de volgende Vroegopper zal wellicht een nieuwe datum worden genoemd.

Lief & Leed,
Janna Helversteijn en Tiny Heistek.
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ACTIVITEITENCOMMISSIE

Zonnebloem wedstrijd – 17 augustus jl.

De winnaar van de zonnebloem wedstrijd is
geworden:

Iker Zaayer Gonzalez.

Zijn zonnebloem was 3.15 meter hoog!
Geweldig. Gefeliciteerd Iker!!!

Meer hierover in de volgende Vroegopper,
zoals: Wie waren de 2e en de 3e winnaar?
En hoe hoog was hun zonnebloem?..........

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

Oproep Kerstmarkt 2014

Het is pas september, maar de activiteitencommissie denkt al
weer aan de kerstmarkt die op zondag 14 december gehouden
wordt.
Heeft u nog kerstspullen die u niet meer gebruikt?
Graag afgeven bij: Marian Vet, tuin 17.
Noteer deze datum alvast in uw agenda…

Groet Activiteiten commissie

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

[Redactie: Volgende week begint alweer de prachtige herfst, geniet ervan]
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Open Dag 29 juli – tuin 42

Wat een mooi weer èn wat een mensen!!! Het was weer een toppertje!
Zoveel leuke kraampjes en gezelligheid, met name op de rotonde.
En natuurlijk - niet onbelangrijk - een  behoorlijke opbrengst voor de vereniging.

Bezoekers vonden het prachtig om vanaf het Chinees
terras aan het water de koivissen te bekijken.

Zelfs interesse uit ‘Dubai’ !
Op de foto L-R: Mustafa Özkaraman (tuin 4), Metin Polat
(tuin 15), Suhedaki/Murat Kirbas (tuin 103) en familie van
Metin.

Rob Smit
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De Open Dag 29 juni jl. – impressie van Gerard de Leeuw (tuin 119)
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Open dag 29 juni, tuin 70

De open dag van 29 juni was
een prachtige dag! Naast alle
leuke activiteiten op het
complex, was onze tuin 70 “een
tuin vol poëzie”.
Ik had in april en mei
gedichten geschreven die alle
iets vertellen over onze tuin,
zoals ik deze beleef.

Al deze gedichten waren op
borden in de tuin geplaatst. Na de opening kwamen er steeds meer mensen kijken
en lezen. Het was een geweldige dag met mooie gesprekken over tuinieren, over
poëzie en over kunst. Er werden plannetjes gesmeed om in de toekomst de kunst
in de tuin te stimuleren, mogelijk samen met andere tuincomplexen.

Nog even een haiku:
een knipoog van god

de lathyrus klimt omhoog
richting de hemel

Alle gedichten zijn te lezen in mijn bundel “Hangend Hout”.
Deze is verkrijgbaar in de Arie Penning winkel óf via BOL.com.

De 29e juni was in alle opzichten een zonnige dag; ik heb er - samen met Norma -
intens van genoten!

Ruud Baars
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Dag van de Tuin,30 augustus jl. – van Ram Marapengopi, tuin 21

Onze vereniging heeft op uitnodiging van de AVVN, die als gastheer voor de
landelijke coördinatie van de Europese " Dag van de Tuin" optredend dit
organiseerde, meegedaan. Er waren tien diverse stalletjes bij onze hoofdingang
opgesteld met als thema "Kunst". Van biologische groente uit eigen tuinen, zelf
vervaardigde schilderijen, ingemaakt zuurgoed, jam en sapjes, honing van de imker
tot bloemstukken van Groei en Bloei.

In de Westring was de koffie en thee gratis, de hapjes en andere versnaperingen
waren te koop. De belangstelling van buiten was redelijk, terwijl de eigen bijdrage
van tuinlieden tegenviel. De media had er de nodige aandacht aan geschonken en
het weer zat ook nog mee. We mogen weer met trots terugkijken op een geslaagde
dag!

Iedereen die een handje heeft meegeholpen met op- en afbouw van de tenten, het
bemannen van de diverse rommel-, boeken- en groentestallen, de Westring kantine
en alles erom heen: BEDANKT !

De Activiteiten commissie

Onze nieuwe aanwinst: gezellige marktkraampjes

Kruiwagen als luie stoel!
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VERENIGINGSGEVOEL

Oproep plantenstekken !

Het afgelopen jaar hebben wij met het Algemeen Werk bij
de parkeerplaatsen 2 en 3 langs de Ringwegsloot een
groenstrook gras- en onkruidvrij gemaakt.
De bedoeling is om deze strook te gaan beplanten met
gemakkelijke, wat verwilderende tuinplanten. Ook kleine
struiken komen in aanmerking.

Als u in het najaar uw tuin gaat opruimen en u heeft plantendelen of struiken over,
waarvan u denkt dat deze in de groenstrook een plekje kunnen vinden, dan willen
wij deze planten of stekken graag van u ontvangen!

Wij denken aan de volgende mogelijkheden:
- Planten bijv.: Adderwortel, Kattestaart, Geraniums, Smeerwortel, Maagdenpalm,

Kattenkruid, Lievevrouwebedstro, Kamille, Sleutelbloem, Ganzerik, enz.
- Struiken, bijv.: Vlinderstruik, Krentenboompje, Hulst, Taxus, Kornoelje, enz.

U kunt contact met ons opnemen, dan komen wij de planten bij u ophalen.
Alvast vriendelijke dank voor uw medewerking,

Ed Beerepoot (tuin 110), Hans Holtmaat (tuin 92), Peter Riteco (tuin 92a).
Contact : edbeerepoot@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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NIEUWS UIT DE PLUKTUIN 71A (naast tuin 71)

De eerste zomer van de pluktuin

De pluktuin is inmiddels gesloten, de resterende bloemen gaan nu de zaadjes vormen
voor het volgend jaar… Maar wat hebben we er allemaal van genoten!

Zoveel mensen kwamen regelmatig even langs; ze wandelden tussen de bloemenpracht en
verlieten vervolgens glunderend de pluktuin met een boeket bloemen. De pluktuin werd
een trefpunt voor een praatje. Velen waren verrast door de schoonheid van zoveel
kleuren. De reacties waren zeer enthousiast en belangstellend. Veel medetuinders
kwamen plantjes brengen, zelfs hebben we 3 fruitbomen gekregen die inmiddels goed
geworteld in de pluktuin staan.  Ook zijn er door heel veel tuinders (maar ook door
buitenstaanders) regelmatig bloemen gefotografeerd.

De korenbloemen, goudsbloemen, cosmea’s, zonnebloemen, dahlia’s, clarkia’s, dille,
kantbloemen, juffertje in ’t groen, koekruid, slaapmutsjes en vele andere soorten
bloeiden rijkelijk en langdurig.
Dagelijks werd er geplukt, de planten
leken in de maanden juni, juli en
augustus bijna onuitputtelijk. Steeds
schonken de planten ons weer nieuwe
bloemen.
Norma en Jannie waren heel vaak in de
pluktuin aan het werk met enorm veel
plezier. Ondergetekende mocht af en
toe de heggen knippen en de haagwinde
verwijderen.
De pluktuin was een experiment, zowel voor ons, als voor het bestuur.
Wij hebben de pluktuin ervaren als een verrijking voor ons tuinencomplex, in geuren en
kleuren. We hebben genoten van alle mensen die met blijdschap een bos bloemen mee
naar huis mochten nemen. We hebben gezien dat iedereen met mate en weloverwogen
heeft geplukt, als echte tuinders. De aanblik van parkeerplaats 2 is er enorm op vooruit
gegaan, bij binnenkomst sta je nu meteen tussen de bloemen.
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De imkers op de tuin zullen verheugd zijn met al die bloemen. En wij, tuinders, natuurlijk
ook. De bijen zijn voor ons allen immers onmisbaar.

We verwachten dat het bestuur ons voor het komende jaar weer groen licht zal geven
om door te gaan. Met enkele aanpassingen hopen we dat in het volgend seizoen weer heel
veel tuinders zullen genieten van een vers pluktuin-bloemetje op tafel.

Namens de Pluktuin-werkgroep, Ruud Baars

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

VROEGOPPERTJES

Gevraagd:
Wie heeft verstand van het snoeien van een pruimenboom?
De boom is in de problemen! Ik heb daar hulp bij nodig.
Karin Bergman, tuin 80.
M. 06-13416982

--------------------------------------------------------------
[Advertentie]

Nederlands als eerste of tweede taal (NT1/NT2) – Dutch as a second language

GECERTIFICEERD DOCENT  NT2:
- geeft les, training, coaching  voor de Inburgering (niveau A2) of het Staatsexamen I (B1)
- geeft les of bijles voor verbetering van het (zakelijk) Nederlands
- corrigeert, redigeert geschreven Nederlands in brieven, reclame e.d.

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

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

Draisma, kantoor & onderwijs
Alie Draisma, Perim 15, 1503 GA  Zaandam M. 06 – 29.36.55.37 E: aldra48@hotmail.com

PS: natuurlijk mag je nog wel een rondje door de pluktuin lopen om
mooie herfstfoto’s te maken.
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Uilen ringen

Op 19 augustus om 19.00 uur gingen Ed Beerepoot, Manja de Boer en ik naar de
Fronikboerderij aan het Westerwindpad/de Westzanerdijk te Zaandam om te
kijken naar het ringen van de kerkuilen. Op hemelsbreed nog geen 500 meter van
ons tuincomplex wonen namelijk kerkuilen, met jongen…!
Zie voor verdere informatie en foto’s: www.fronikboerderij.nl

We waren daar op uitnodiging van de Vogelwacht Zaanstreek, afdeling roofvogels.
Een uil is namelijk een roofvogel. Na het uilenringen zijn wij met drie leden van de
Vogelwacht naar ons tuincomplex gereden om te kijken wat er voor mogelijkheden
bij ons zijn om eventueel uilen uit te zetten.
Wat voor soort uilen, hoeveel en waar? Bosuilen worden het sowieso niet, want die
eten kleine vogeltjes, waar we juist zo blij mee zijn. Ransuilen en steenuiltjes
zouden wel kunnen. Die eten muizen [hiephoi!] en daar hebben we er genoeg van!
Maar ook zou eventueel een torenvalk-echtpaar kunnen.

In het voorjaar wordt er verder gekeken naar de mogelijkheden. Ik ga in ieder
geval deze winter een aantal uilenkasten maken, voor het geval dat…

Tekst en foto’s:
Rob Smit, tuin 42
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WATERAFSLUITING !!!

Ondanks de richtlijnen van het bestuur voor het afsluiten van het water, waren er vorig
jaar toch nog een aantal tuinleden die het water niet goed hadden afgesloten, met alle
gevolgen vandien! Bij het terugzetten van het water in maart van dit jaar bleek dat één
tuinder de hoofdkraan èn de kraan in zijn huisje niet had afgesloten. Een enórm 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
zondag 30 november 2014: dicht!

Hieronder volgen de richtlijnen voor het afsluiten van
het water op uw tuin:
1.
Vóór 30 november test u uw hoofdkraan. Dat gaat als volgt:
Schep de waterput buiten leeg zodat de hoofdkraan èn de aftapkraan vrijkomen.
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 dat bakje, 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 definitief af: Sluit dus 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. Dek de kranen in de waterput af met tempex of een vuilniszak met stro zodat de
vorst de kranen en watermeter niet kan beschadigen.

Let op: Eventuele schade en herstelkosten zijn voor rekening van de tuinder!!!

Open: op zaterdag 28 februari 2015 gaat het water weer op de tuinen.
Wilt u deze data van af- en aansluiting in uw agenda noteren?

Dick Paulisse, tuin 79.
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Seizoensafsluiting van ‘Loop-je-fit’

Op donderdag 10-7-2014 had ik op mijn tuin een afsluiting van het wandel- en hardloop-
seizoen van de ‘Loop je fit’-groep.

Op het programma stond een verrassing voor de dames en één
heer (hij durft!!!) Om 9:15 uur verzamelden we ons op de
eerste parkeerplaats van het tuincomplex. Nadat een ieder
was aangekomen kwam de verrassing er ook aan: wat een
timing, het was Rob Smit himself!

Foto: Anja Kraaij

Ik had bedacht, deze man kan goed vertellen over de tuin en hij heeft ook nog eens een
aparte tuin. Dus toog Rob op de vroege morgen met de groep naar zijn mooie tuin. Zo kon
ik snel koffie zetten in mijn tuinhuis, manlief Theo ging op de motor taart en gevulde
koeken halen. De dames en heer werden goed rondgeleid en toen ik dacht dat ze wel
uitgekeken zouden zijn, was Rob nog druk aan het uitleggen. Nou, zei Manja, ik ben zó
klaar met een groep, maar Rob heeft altijd langer werk! Ik gooide het op een akkoordje:
Manja bracht de groep naar mijn tuin terug. Maar eerst kreeg Rob namens ons zijn
beloofde koeken, want de groep hing niet alleen over de bloemen maar ook aan Rob zijn
lippen. Daar was de koffie met taartpunt en dan kwamen de verhalen, dat ze niet wisten
dat er zó een verscheidenheid aan planten zou zijn. Rob had indruk gemaakt, komt hij nog
een stek brengen, ja, daarmee kan je dan niet meer stuk. Zo eerste missie geslaagd…

Koffie op, mensen nu komt de tweede verrassing: een imker en toevallig mijn buurman.
De imker liet er geen gras over groeien, de loopgroep hing ook aan zíjn lippen, en hoorden
vooral dat de bijen zo belangrijk zijn voor onze voedselketen. Er werden over en weer
vragen gesteld. Gerard liet honing bewonderen en nam steeds een groepje van vier mee
om de bijen in hun natuurlijke habitat te aanschouwen. Achter zijn huisje heeft hij de
kasten van zijn bijenvolkje staan, hij heeft de groep al het moois laten zien. Toen ze
allemaal weer op hun plek zaten, was er soep met broodjes.

Voldaan ging de groep de vakantie tegemoet en ik aan de vaat; zo laat die zomer maar
komen!
Groeten van Liesbeth Akkerman, tuin 120

Foto: Liesbeth Akkerman
Tuin van Rob en Manja
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Barbecue voor motorvrienden

Op zondag 13-7-2014 hebben wij een BBQ op de tuin gehouden voor onze motorvrienden.

Er hadden zich ± 36 mannen en vrouwen aangemeld. Al dagen van
tevoren was mijn Theo met Jan Valk in de weer met tenten
opzetten, koelkasten klaarzetten met bier, fris, wijn en ook
belangrijk de BBQ. Het avondje werd geopend: de meesten
kwamen nu op de fiets of er was ‘een Bob’ aangesteld. Het was
leuk te horen dat ze het een mooi tuincomplex vonden en niet
wisten dat het zo maar bij hun om de hoek lag (schande toch!).
Ze hebben mij beloofd om een keer een wandeling over Jan Vroegop te maken.

Namens onze motorvrienden en Jan Valk, Theo Kraaij en mezelf wil ik het bestuur
bedanken voor de toestemming om deze barbecue te mogen houden èn niet onbelangrijk:
ook mijn tuinburen bedankt. Het was zeer geslaagd!

Liesbeth Akkerman, tuin 120.

--------------------------------------------------------------------------------------------
[Advertentie]

[HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN, U HEEFT EEN GOEDE KANS GEMIST…!]

--------------------------------------------------------------------------------------------
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KWALEN EN PLAGEN

Inleiding
Geconfronteerd worden met ziekten en andere tegenslag in de tuin is niet leuk. Gelukkig
is er het nodige tegen te doen, ook zonder meteen naar gif te grijpen.

Allereerst kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat goede groeiomstandigheden voor
de plant de basis vormen voor sterke planten met weerstand. Natuurlijk kunnen ook
gezonde planten ziek worden of last krijgen van een aantasting, maar de kwaal zal minder
ernstig zijn en de plant zelf heeft voldoende herstelvermogen om de aanslag te boven te
komen. Kies daarom de plek voor een plant met zorg.

Planten die veel zon nodig hebben zullen in de schaduw kwijnen, niet bloeien en slap blad
maken. Een mals hapje voor slakken en bladluizen. Planten die weinig water nodig hebben
krijgen last van rottende wortels op een natte plek. Ook de voedselrijkdom is een aspect
om in de gaten te houden, net als de grondsoort. Hoe beter er aan de basisvoorwaarden
van de plant voldaan wordt, hoe gezonder de plant en des te minder kwetsbaar voor
ziekten en plagen.

Gebreksziekten
Om te kunnen groeien hebben planten voedingsstoffen nodig, die ze
uit de bodem halen. Van nature zijn voedingsstoffen aanwezig in de
grond, maar deze verdwijnen door uitspoeling. Hierbij worden ze door
het regenwater naar diepere grondlagen getrans-
porteerd en zijn niet meer voor de plant beschikbaar. Ook verdwijnen
voedingsstoffen door het verwijderen van dood materiaal. Dat kan
worden tegengegaan door te composteren en de compost op de tuin
terug te brengen, zo blijft de kringloop gesloten.

Door een teveel of juist een tekort aan voedingsstoffen kunnen planten slecht groeien en
krijgen gebreksziekten. Het vergelen van blad is daar vaak een symptoom van. Om
gebreksziekten te voorkomen moet er bemest worden. Om te weten hoeveel kan er het
beste een bodemonderzoek plaatsvinden. Dat kan via het AVVN. Op grond van onderzoek
via een monster tuingrond volgt een advies voor bemesting met organische mest (stalmest
enz.). In kunstmest zitten wel alle voedingsstoffen, maar het heeft het bodemleven niets
extra’s te bieden. Daarom is het beter om organische in plaats van kunstmest te
gebruiken.

Schimmels
Schimmels zijn de boosdoener van een groot aantal plantenziekten. Doordat de
schimmelsporen lang en onder ongunstige omstandigheden kunnen overleven en zich
gemakkelijk verspreiden, zijn ze wijd verbreid. Preventieve maatregelen om de ziekte te
voorkomen zijn meestal effectiever dan bestrijding.
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Meeldauw. De meest voorkomende schimmel in de siertuin is wel meeldauw. Zowel
inheemse als cultuurplanten en ook bomen kunnen hier last van krijgen. De bladeren en
stengels van aangetaste planten krijgen een wit “meelachtig” waas.
De schimmelsporen worden door de wind verspreid.
Meeldauw is een hardnekkige aantasting, die vooral na
periodes met veel regen en in de nazomer de kop opsteekt.
Een goede preventieve maatregel tegen meeldauw is zorgen
dat het blad van de planten zo droog mogelijk blijft. Dit kan
bijvoorbeeld door voldoende plantafstand aan te houden.
’s Ochtends vroeg in plaats van ’s avonds water geven, zorgt

ervoor dat de planten snel kunnen drogen. [Foto: www.eugrowshop.eu]

Net als het met een gieter aan de grond (wortel) water geven in plaats van de bladeren te
besproeien. Treedt er eenmaal aantasting  op, dan kunt u het aangetaste deel het beste
zo snel mogelijk verwijderen en in de groencontainer stoppen. Doe de aangetaste delen
niet op de composthoop, want dan kunnen de schimmelsporen zich evengoed verspreiden.
Bij een plant die zeer regelmatig last heeft van meeldauw, is de standplaats
waarschijnlijk niet goed. Hierdoor verzwakt de plant en krijgt de schimmel een kans.
Overplanten wil dan wel eens helpen.
Overigens is meeldauw een veel voorkomende schimmel, ook in de natuur. Vooral bij
aantasting in de nazomer ondervinden de planten er eigenlijk betrekkelijk weinig hinder
van. Het volgende groeiseizoen is er geen nadelig effect meer te zien.

Aardappelziekte. In de moestuin is aardappelziekte (Phytophthora infestans) een
beruchte schimmel. Op het blad en op de stengels zijn bruine plekken te zien, aan de
randen ervan vormt zich wit schimmelpluis.

Op de aardappels zijn bruine vlekken te zien, nog later
rotten de aardappels weg. Ook tomaten kunnen aangetast
worden. Vooral in een natte nazomer breidt de schimmel
zich explosief uit. Bestrijding is haast niet mogelijk, wel
zijn er goede preventieve maatregelen te nemen. Zo
kunnen er vroege rassen geteeld worden, de aardappels
worden dan al gerooid voor de schimmel echt toeslaat.

Ook kunnen weinig gevoelige rassen geteeld worden. Zijn er planten besmet dan is het
snel vernietigen van aangetaste delen de beste oplossing. Zorg voor een ruime vrucht-
wisseling, minstens 1:4. De schimmelsporen kunnen in de grond enkele jaren overleven.
Gooi de aangetaste bladeren, stengels en aardappelen in géén geval op de
composthoop!

Omval- of kiemplantenziekte. Dit kan door verschillende schimmels veroorzaakt worden.
De symptomen zijn onmiskenbaar. Gezaaide planten rotten plotseling onderaan weg en
vallen om. Vooral als er in bakjes gezaaid wordt, kan een heel zaaisel verloren gaan.
Preventief zijn er verschillende maatregelen mogelijk, zoals schone bakjes en schone,
verse zaaigrond gebruiken. Voorkom koude en natte omstandigheden, maak het zaaisel
daarom niet te nat. Als er eenmaal planten aangetast zijn, kunnen de overige, gezonde
planten het beste zo snel mogelijk verspeend worden.
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Slakken
Slakken vormen voor veel tuinders een van de grootste ergernissen. De schade aan
planten wordt vooral veroorzaakt door naaktslakken.
Tegen slakken zijn de volgende maatregelen mogelijk.
 Lok zoveel mogelijk natuurlijke vijanden zoals egels, padden, kikkers en vogels naar

de tuin. Dit is het beste middel tegen slakken.
 Laat blad en restmateriaal liggen als voedsel, zodat de slakken zich niet

“vergrijpen” aan de planten.
 Geef jonge planten niet tegen de avond water, maar liever vroeg in de ochtend.
 Kattenbakkorrels, koffiedik, scherp zand en eierschalen strooien ontmoedigt

slakken. Ze hebben er een hekel aan om over droge scherpe voorwerpen te kruipen.
 Maak slakkenvallen door schoteltjes met bier neer te zetten. Nadeel is wel dat ook

andere beestjes in de val terechtkomen.
 Vang slakken door ze een schuilplek te geven, bijvoorbeeld een dakpan of een

omgekeerd rabarberblad. Overdag kruipen ze eronder en dan kunt u ze eenvoudig
oprapen en naar een andere plek brengen.

[Foto: nl.wikipedia.org]

Vaak werken maatregelen tegen slakken niet voldoende.
Veel mensen grijpen dan naar slakkenkorrels. De
traditionele slakkenkorrels zijn erg giftig, niet alleen
voor natuurlijke vijanden, maar ook voor huisdieren en
kleine kinderen. De werkzame stof in slakken-korrels is
metaldehyde of methiocarb.

Metaldehyde is vooral giftig voor zoogdieren, dus voor egels en honden.
Methiocarb is vooral giftig voor vogels. Beide middelen zijn bovendien schadelijk voor
waterdieren. Gebruik daarom geen slakkenkorrels in een natuurvriendelijke tuin. Sinds
enkele jaren is er een middel in de handel dat is gebaseerd op ferri-fosfaat. Dit is niet
gevaarlijk voor zoogdieren en vogels.

Insectenvraat
Van veel insecten zoals vlinders en kevers zijn het niet de volwassen dieren, maar de
larven (of rupsen) die schade veroorzaken. De larven van de zwartgeel gestreepte
coloradokever bijvoorbeeld leven op aardappels. “Haantjes” is de naam van een groep
felgekleurde kevertjes. Zo is het leliehaantje felrood, het elzenhaantje metallic
groen/blauw. Ook hiervan zijn de larven de boosdoeners. Wegvangen van volwassen kevers
en larven is de beste oplossing.

Bladluizen kunnen vooral in het voorjaar op het pas uitgekomen blad flink huishouden.
Gelukkig rollen vrijwel tegelijkertijd de jonge koolmezen uit het ei, zij worden goeddeels
gevoerd met bladluizen en jonge rupsen. Nadat de ergste aantasting voorbij is, omstreeks
eind juni, komt een volgende groeiperiode, het Sint-Janslot en groeien de aangetaste
planten weer door. Anders is het als planten al verzwakt zijn of op een slechte plek staan.
Al verzwakte planten kunnen door luizen geruïneerd worden. Op een klein oppervlak,
bijvoorbeeld bij bloembakken, kan zeepsop met spiritus gebruikt worden of eventueel
pyrethrum.
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Om vraat door insecten beperkt te houden, zijn een paar maatregelen van belang: goede
standplaats, variatie in begroeiing en voldoende plek in de tuin voor natuurlijke vijanden.

Vraat door zoogdieren en vogels
Vraat door zoogdieren is meestal vrij makkelijk te herkennen door de vraatsporen,
gangen of achtergebleven keutels. Vraat door konijnen is tegen te gaan door de tuin te
omrasteren met fijnmazig gaas. Voorkom dat konijnen of hazen ’s winters van de bast van
bomen en struiken eten door plastic manchetten of gaas rond de stam te plaatsen. Door
de aanwezigheid van molshopen en -gangen zijn mollen onmiskenbaar aanwezig. Gazons en
zaaibedden kunnen omgewoeld worden. Mollen zijn insecteneters, zij eten grote
hoeveelheden schadelijke insecten. Probeer daarom mollen bij voorkeur te verjagen door
het planten van keizerskroon, het ingraven van lege flessen (het geluid dat de wind erin
maakt, doet de mollen verdwijnen) en probeer ze eventueel levend te vangen en te
verplaatsen. Met sommige vallen kunnen mollen levend gevangen worden.
Woelmuizen eten graag plantenwortels. In hoog tempo sterven planten af. Woelmuizen
zijn lastig te bestrijden. Het gras kort houden, geen tuinafval laten liggen en het
stimuleren van natuurlijke vijanden, zoals een kat of nestkasten voor roofvogels zijn de
beste maatregelen. Vraat door vogels, zoals duiven is tegen te gaan door een
vogelverschrikker te plaatsen, aluminium stroken op te hangen of door netten te spannen.
Pas wel op, want vogels raken erg makkelijk verstrikt in het net. Gebruik daarom
fijnmazig net en span het strak om de planten. Voorkom dat vogels er van onderaf in
gevangen raken!

Bestrijdingsmiddelen
Wie op een natuurvriendelijke manier probeert te tuinieren, z al
in eerste instantie niet naar bestrijdingsmiddelen grijpen, maar
eerst eens afwachten of wat schade voor lief nemen. Een enkele
keer is echter de acute nood hoog. Bijvoorbeeld als de van oma
geërfde chrysant door de slakken opgegeten wordt.
Tuincentra staan vol met allerlei chemische bestrijdingsmiddelen.
Om daar een verantwoorde keuze in te maken, is niet simpel.

[Prent: ecostyle.nl]

Veel middelen hebben sterke neveneffecten op het milieu. Vooral de giftigheid voor
waterorganismen en grondwater, de giftigheid voor andere levende wezens - waaronder
huisdieren en kinderen - zijn belangrijke nadelen. Lees voor aanschaf de etiketten goed
na, daarop is aan de hand van de waarschuwingen en symbolen een goede indruk van de
giftigheid te krijgen. Ook het toelatingsnummer is een goede indicatie. In principe zijn
middelen met een toelatingsnummer tamelijk giftig, probeer die te vermijden. In veel
gevallen is een minder giftige keuze te maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare
middelen te kiezen, zoals van het merk ”Ecostyle”.

Groentje AVVN
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DE  SCHOOLTUINEN

Op 1 september hebben we het schooltuinseizoen afgesloten. Al met al was het
wederom een succesvol jaar. Voor het eerst deden de kinderen van groep 6 ook
mee. De oogst was overvloedig door het prachtige voorjaar en de droge zomer.

We hebben heel wat moeten sproeien. In de grote vakantie hebben we, net vóór
die twee weken regen, de uien eruit gehaald en te drogen gehangen achter het
huisje, zodat de oogst van de uien niet verloren is gegaan.
Groot was de verbazing bij het eruit halen van een overvloed aan worteltjes.
Ze vonden ze zo heerlijk zoet ruiken!
De courgettes, die de kinderen er in de vakantie niet kwamen afhalen en die u
voor 15 cent per stuk kon kopen, hebben maar liefst 41 euro opgebracht en dus
zullen we met de nieuw aan te schaffen slangenwagen het volgend jaar heerlijk
kunnen sproeien!

Op woensdagavond 25 juni jl. was er een Open Avond voor de ouders van de
schooltuinkinderen en hebben de kinderen  samen met hun ouders de aardappels
gerooid. Elk kind had een halve emmer vol!
De grote winnaars van ‘het mooiste tuintje’ waren Sacha en Francesco. Altijd weer
een spannend moment voor de kinderen. De jury, Ram en Vernon, waren zeer
kritisch in de puntenwaardering, maar bleven positief in hun beoordeling.
Natuurlijk was er voor elk kind een prijsje en een lovend woord…

De paadjes tussen de tuintjes zijn weer ontdaan van de
houtsnippers; de prei en de maïs zijn nog niet groot genoeg
en brengen we later naar de school en dan ligt de grond na
de rustperiode weer klaar om gefreesd te worden en kan de
inhoud van onze compostbak over de tuintjes verdeeld
worden.

We hebben het tuinafval drie jaar laten composteren en
vermengd met paardenmest. Dat zal een lekker hapje
worden voor de nieuw te zaaien groente.

Marion, Ed, Annie, Norma, Nicolette, Wies en Nathalie (moeder v.e. leerling):
‘Hartelijk dank voor jullie hulp het afgelopen jaar en mag ik volgend jaar weer op
jullie rekenen’?

Nel Paulisse, tuin 79
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AGENDA – 2014
Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014
zon 12 Nieuwjaarsreceptie,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




