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Van het BESTUUR

Inmiddels is de zomer van 2015 met ups en downs zo'n beetje voorbij. Natuurlijk hopen
we nog op een paar mooie nazomer dagen om de tuin winterklaar te maken.

Spijtig genoeg is de Vroegopper van juni bij vier tuinders niet bezorgd. Omdat de
tuinkranten niet waren genummerd, weten we ook niet wie hem níet in de tuinbrievenbus
heeft ontvangen. Namens de redactie excuses hiervoor.

Stand van zaken vernieuwing 'water en elektra' Een vraag van belang voor dit project
kwam naar voren: Hoe houden we de watermeters bovengronds vorstvrij? In de handel
zijn een soort kastjes, waarin een aantal meters met een maximum van 12 stuks vorstvrij
kan worden gemonteerd. In dat geval wordt het opnemen van de meterstand veel
eenvoudiger. We houden u van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Meterstanden water en elektra. Bijgesloten in deze Vroegopper vindt u, zoals ieder jaar,
een losbladig formulier om de meterstanden in te vullen. Deze dient u vervolgens in te
leveren in de bestuursbrievenbus vóór 1 december van dit jaar!

Brievenbus en tuinnummer lijkt bij enkele tuinders geen aandacht
te krijgen ondanks reglementaire verplichting. Het bestuur heeft
de schouwcommissie gevraagd om nu een overzicht te maken van in
gebreke gebleven tuinders.

Bovendien heeft het bestuur de schouwcommissie gevraagd om een overzicht van tuinen
te maken waar de ligusterheg te hoog en/of te breed is.

In september vorig jaar al schreef ik hierover in de Vroegopper.
Kijk nou eens kritisch naar het vele dode hout in je heg. Wil je
dat niet zien, dan knip je ieder seizoen van de nieuwe uitgroei
een beetje af en dan blijft hij aan de buitenkant groen. Door de
jaren heen wordt de heg natuurlijk te breed en te hoog.
Precies een jaar geleden heb ik hierover geschreven. Op een paar
tuinders na, die wèl hun heg wilden laten groeien door te snoeien,
gaven veel tuinders geen aandacht aan deze reglementaire verplichting!

Namens het Bestuur,
Jacques Bot, voorzitter
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NIEUWS uit onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

Onze bouwploeg is aan de afronding van de opslag achter de winkel begonnen.
Het wordt een prachtige overdekte opslag voor onze voorraad tuinaarde,
potgrond, zand, grind en meststoffen. Echter….. de tegels moeten worden
opgehoogd en we moeten nog egaliseren. Op dit moment staan er nog pallets met
voorraad. Wilt u - voor de oude prijs - ons verlossen van deze voorraad (dus:
tuinaarde, potgrond, zand, grind en meststoffen) en de zakken die u straks nodig
heeft op uw eigen tuin opslaan? Onze werkers hebben dan hun handen en de grond
vrij om een mooie egale tegelvloer te maken.
Alvast bedankt!

Opruiming:
De presspakken turfstrooisel 30 liter zijn in de opruiming voor € 2,-- per stuk.

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

Nieuwe tuinleden:
tuin 80 – Mundy Coester

Wij heten hem van harte welkom op ons tuinencomplex!

-----------------------------------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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1e extra ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-08-2015

19-08-2015 Email:
Geachte leden,

Op de extra algemene ledenvergadering van 19 augustus 2015 waren helaas
niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig om de stukken te behandelen.
De statuten schrijven nu eenmaal voor dat bij een voorstel tot wijziging van
de statuten ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig
zijn. Diezelfde statuten zeggen vervolgens dat binnen één maand een tweede
extra algemene ledenvergadering moet worden uitgeschreven. Daar en dan
geldt slechts dat twee/derde van de aanwezige stemgerechtigde leden voor
moet stemmen om tot daadwerkelijke wijziging over te gaan. Veel minder
strenge eisen dus.
Dat betekent dat u wordt uitgenodigd voor een tweede extra algemene
ledenvergadering op WOENSDAG, 9 SEPTEMBER 2015 om 19.30 UUR in de
WESTRING. [Redactie: deze datum is inmiddels verschoven naar wo. 16 september]

Op deze vergadering zal dus zeker gesproken
en gestemd worden over
de voorgestelde wijzigingen van het
huishoudelijk reglement en de statuten.
Dus laat uw stem horen!

De agenda:
1. opening
2. behandeling concept statuten 2015
PAUZE
3. behandeling concept huishoudelijk
reglement 2015
4. rondvraag
5. sluiting

[Foto d.d. 16-09: Manja/Rob de Boer]

Ieder lid kan zich laten machtigen door een ander lid (waarbij een lid niet
door meer dan één ander lid gemachtigd kan worden.)

Met vriendelijke groet,
Hans Holtmaat
2e secretaris
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2e extra ALGEMENE LEDENVERGADERING 16-09-2015

Notulen

Tweede extra algemene ledenvergadering
op WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015 om 19.30 UUR in de WESTRING.

Aanwezig: 51 tuinen vertegenwoordigd
Ontvangen machtigingen: 10 tuinen
Totaal 61 tuinen

Notuliste: Jennifer Kuiper

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom. Fijn dat er zo veel
belangstelling en betrokkenheid van de leden is en er voldoende leden aanwezig zijn om te
stemmen over de voorgestelde wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Behandeling concept statuten 2015

Na een korte toelichting op het doel en de spelregels tijdens de vergadering licht de voorzitter
de aanpassingen op de eerder rondgestuurde concept statuten toe.

- Art. 1, lid 5 geschrapt.
- Art. 5 lid 2 de tekst: “waaronder begrepen besluiten van het AVVN” wordt geschrapt.
- Art. 5 lid 3 de tekst “en het AVVN” wordt geschrapt.
- Art. 15 lid 3 wordt in geheel geschrapt.
- Art. 17, lid 2 sub k en sub l worden geschrapt.

Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezige leden een hand op te steken als zij het eens zijn
met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. Met een overgrote meerderheid stemmen de
leden vóór de voorgestelde wijzigingen.

Behandeling concept huishoudelijk reglement 2015

Na een korte toelichting op de rol van de commissie van beroep licht de voorzitter de
aanpassingen op het rondgestuurde concept huishoudelijk reglement toe.

- Art. 1 wordt toegevoegd lid 6: “De vereniging is lid van het Algemeen Verbond van
Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN). Het bestuur is bevoegd besluiten
van het AVVN op de leden van toepassing te verklaren.”

- Art. 4, lid 4 sub 1 ‘van het bestuur’ wordt “bij het bestuur”.
- Art. 4, lid 5, lid 1 De tekst wordt gewijzigd: “De maximale maten voor een tuinhuis

zijn bij tuinen groter dan 250m² 25m² ( inclusief berging) en bij tuinen kleiner dan 250
m² 20 m² (inclusief berging). Een tuinhuis mag niet binnen 1 meter van de
tuinafscheiding geplaatst worden.

- Art. 4, lid 12, sub 4 : het tweede woordje ‘te’ moet worden geschrapt.
- Art. 6, lid 1 sub 5 ‘der statuten’ wordt: “van de statuten”.
- Art. 7, lid 3, sub 4 : ‘gele kaart’ wordt “geel schouwrapport”
- Art. 7, lid 4, sub 1, 1 : ‘de het verenigingsblad’ wordt: “het verenigingsblad”.
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- Art. 7, lid 5 Koptekst veranderd; wordt nu: “Verenigingsgebouw de Westring en
activiteitencommissie”

- Art. 11, lid 8: Er wordt een zin tussengevoegd, na ‘zwaardere zekering’ :”De zekering
van 10 ampère zal tussen 2016 en 2020 worden vervangen door een zekering van 16
ampère.”

- Art. 11, lid 11: Er wordt een zin toegevoegd: “Wanneer de zekering van 10 ampère
tussen 2016 en 2020 is vervangen door een zekering van 16 ampère geldt een
maximum van 3500 watt.”

- Art. 12, lid 2, sub 4   ‘4 x 6 m’ wordt ‘25 m²’ en ‘€ 200’ wordt ‘€ 240’.

Uit de zaal komen bij de bespreking van de aanpassingen enkele vragen en opmerkingen:
- Leveranciers hebben de beschikbare maten voor een tuinhuis in de afgelopen periode

gewijzigd.
- Er wordt een toelichting gevraagd op de communicatiewijze en termijnen rond het

rode schouwrapport. Het bestuur licht de huidige wijze waarop gecommuniceerd
wordt toe en dat zij een persoonlijke aanpak belangrijk vinden. Zij doet haar best om
zo snel mogelijk contact te zoeken met de betreffende tuinder en zal over de
ervaringen na de proefperiode een stukje opnemen in de Vroegopper.

Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezige leden een hand op te steken als zij het eens zijn
met de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement. Met een overgrote
meerderheid stemmen de leden vóór de voorgestelde wijzigingen.

Het bestuur spreekt haar dank uit naar Hans Holtmaat voor al het werk wat hij heeft verzet om
de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen.

Rondvraag
- Vanuit de zaal komt de opmerking dat er al heel lang een aantal aanhangwagens op het

terrein geparkeerd staan. De voorzitter geeft aan dat dit de aandacht heeft van het
bestuur.

- Vanuit de zaal komt de vraag wat er gaat gebeuren met de gaten die 4 maanden
geleden gegraven zijn voor de elektriciteitsvoorziening en dat de gaten zich weer
vullen. De bij het project betrokken leden geven aan dat zij hiermee bezig zijn en dat
het goed komt.

- Vanuit de zaal komt de vraag wanneer de aangepaste statuten en het huishoudelijk
reglement beschikbaar komen en wat te doen met de kopie die zij nu in hun bezit
hebben. De voorzitter geeft aan dat het bestuur een afspraak maakt met de notaris om
de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement te formaliseren. Hierna
ontvangen de leden de nieuwe stukken en worden deze ook op de website
gepubliceerd. Zodra de nieuwe stukken beschikbaar zijn, vervallen de oude statuten en
het reglement.

- Vanuit de zaal komt de vraag of er met de vervanging van het water en elektra ook
voorzieningen komen voor internet. Het bestuur geeft aan dat hieraan wordt gewerkt en
wordt gekeken wat er mogelijk is.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur en bedankt de leden voor hun komst.

- - - - -
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De statuten en het huishoudelijk reglement, en nu verder…?

Op de tweede extra algemene ledenvergadering van 16 september 2015 zijn dus
met overgrote meerderheid van stemmen de nieuwe statuten en het nieuwe
huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Wat de statuten betreft, deze nieuwe regels treden niet eerder in werking nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Daarom zal er binnenkort weer contact
opgenomen worden met de notaris voor het passeren van de akte. Als dat gebeurd
is, gaan de stukken naar de drukker en krijgt ieder tuinlid een exemplaar.
U ontvangt hierover nog nader bericht als het zover is.
Vanzelfsprekend kunt u uw oude exemplaar dan wegdoen.

Het huishoudelijk reglement is niet gebonden aan het vereiste van een gang naar
de notaris. De inwerkingtreding van deze regels is op de 21e dag ná de dag waarop
de algemene ledenvergadering tot wijziging heeft besloten. Dit betekent dat de
nieuwe regels van het huishoudelijk reglement ingaan op:
woensdag 7 oktober 2015.

Hans Holtmaat, 2e secretaris
-----------------------------------------------------

[Foto’s: Jan Elzinga]
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

De Open Dag – zondag 28 juni jl.

Als we terugblikken op de Open Dag 2015, zien we een geslaagd evenement,
ondanks een paar buitjes in de middag en activiteiten elders in de stad. Op de
bijgaande sfeerfoto’s hebben we geprobeerd een beeld hiervan te schetsen en
hopen we dat jullie er net zo van genieten.

Wat erg fijn was, dat we weer hebben kunnen rekenen op veel vrijwilligers, zowel
bij het opbouwen en afbreken, maar vooral ook op de dag zelf.
Het was hard werken om alles klaar en weer opgeruimd te krijgen, maar er is ook
heel wat afgelachen die dagen. Als nieuwbakken bestuur zonder kennis van zaken
is het een goed gevoel dat er zoveel mensen zijn waarop je mag rekenen. Iedereen
die heeft meegeholpen, ontzettend bedankt!

Zoals jullie weten hebben we na de Open dag een enquête rondgestuurd per email
om te peilen hoe er over de Open Dag gedacht wordt. Alle tuinders hebben
daarmee de gelegenheid suggesties te doen om zo’n dag nog geslaagder te laten
zijn.
Inmiddels hebben we ca. 25 enquête reacties terug mogen krijgen, een tweede
oproep wordt eind september gestuurd met het verzoek vóór 8 oktober hierop te
reageren. En als je geen enquête gezien mocht hebben of als het invullen niet lukt,
hebben we de enquête ook in deze Vroegopper bijgesloten. Je kunt hem bij
Frans van tuin 108, Ben van tuin 87 of Jan van tuin 44 in de bus doen.

Dus even een korte "reminder" om een volgende Open Dag nog geslaagder te laten
zijn. Dat heb je dus zelf mede in de hand.

De Activiteitencommissie.
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LIEF & LEED

----------------------------------------------------
Beste Tuinders,
Via deze weg wil ik – Monique van Arragon – iedereen bedanken voor de
lieve kaart en mooie Hortensia die ik mocht ontvangen na mijn operatie
en tijdens mijn herstel. Het herstel gaat langzaam vooruit maar heeft
nog wel tijd nodig.
Met een vriendelijke groet,
Monique van Arragon, tuin 109
----------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging en de Commissie Lief & Leed bedank ik hiermee voor de attentie bij
mijn herstel. Met vriendelijke groet, Jaap Brussche, tuin 9.

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

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

Van onze REDACTIE

Per 12 september zal Karin Bergman haar tuin nr. 80 bij Jan Vroegop opzeggen.
Zij was een aantal jaren Redactielid voor ons verenigingsblad De Vroegopper.
Wij zullen haar missen als redactielid en wij danken haar zeer voor haar werk!

Vandaar nu onze oproep aan alle leden: wij zoeken een nieuw Redactielid.
Je houdt ervan om bepaalde informatie aan de tuinleden te berichten en/of om
een interview bij onze leden af te nemen en/of je houdt van het redactiewerk, de
lay-out, foto’s maken van onze tuingebeurtenissen, enz.

Je kunt je opgeven via email: vroegopper@gmail.com
óf via Manja de Boer: een briefje in de brievenbus bij tuinnummer 41/42.

Uit de gegadigden zullen wij - na een gesprek over je eigen inbreng in het
redactiewerk - een keuze maken.
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ACTIVITEITENCOMMISSIE

Tuinbibliotheek
Weet U dat er in de hal van onze kantine boeken staan die U
gratis mag lenen? Allerlei lees- en informatieboeken zijn daar
te vinden: tuinboeken, maar ook romans.
Ook kunt U er boeken - die U zelf over heeft - bijleggen, heel
graag zelfs!
(Redactie: Zo behoeft niemand zich in onze tuinen te vervelen [grapje…] ).

Zonnebloemwedstrijd
Zondag 23 augustus jl. hebben we de zonnebloemen opgemeten
die tijdens de stekjesmarkt zijn meegegeven om verder op te
kweken.
De prijsuitreiking was om 15.00 uur in de kantine.
Er kwamen 5 kinderen, maar ze hadden wel hun (groot)ouders
meegenomen en onder het genot van een kopje koffie of thee en limonade, snoep
en ijs was het best gezellig!
De prijswinnaars waren helaas níet aanwezig, dus van hen dit keer géén foto’s.

De 3e prijs, een InterToys bon van € 5,00 ging
naar Nikita, kleindochter van fam. Kuipers,
tuinnr. 113. De zonnebloemlengte was 2.00 m.
De 2e prijs, een bon van € 7,50 ging naar Robin,
kleinzoon van fam. Brussche, tuinnr. 9.
De lengte hiervan was 2.01 m.
En de 1e prijs, een bon van € 10,00 was voor
Layla, tuinnr. 113 van de fam. Kuipers.
De lengte was 2.06 m.!

De zonnebloemen waren dit jaar in onze regio
niet zo erg lang gegroeid.
Als je volgende keer weer meedoet:
Zet je naam er dan ook even bij!

Wij hebben de jurering van de zonnebloemen weer met veel plezier gedaan en
wensen alle prijswinnaars: GEFELICITEERD !

De commissie namens: Annie Vet, Sonja Tjipjes en Engel Tjipjes.
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Algemeen Werk 15-09-2015, Periode: juni – half september

De zomer en de meeste vakanties zijn weer voorbij. Zo zit je nog lekker in de zon en even
daarna denk je ‘wat wordt het snel kil, laten we maar naar huis gaan’: September.

Het schoffelen van de Rotonde stond de afgelopen periode als nummer één op de agenda.
Veel werk is erin gestopt en elke keer als je klaar was met schoffelen dacht je : dat
knapt op. Na een week zag je echter al een groene waas over de rotonde komen en na 2
weken leek het wel of er extra gras was bij gezaaid. We kunnen nu eigenlijk wel zeggen
dat met schoffelen deze klus niet geklaard kan worden. Nalezend naar de eigenschappen
van straatgras blijkt dat straatgras – onder gunstige omstandigheden = water en zon - in
2 weken van zaad tot zaad komt! Wij zouden dan elke week moeten schoffelen om het
straatgras niet tot zaad te laten komen, wat ons natuurlijk nooit lukt. Wij gaan tijdelijk
maar weer over op spuiten en gaan ons bezinnen op een betere methode.

De parkeerplaatsen vergrassen al behoorlijk en hier moeten we nog een weg vinden in het
regelmatig maaien.  Laatste algemeen werk stond het op het programma, maar bleek de
handmotormaaier defect, helaas.

Een aantal tuinders / tuiniersters heeft het idee - om een taak te adopteren - aangepakt
om zich aan te melden. Er zijn nog best wat meer taken die in aanmerking komen om uit te
voeren. Deze taken kunnen dan gedaan worden in de tijd die je het beste uitkomt. Wat
belangrijk is, is dat de taak met regelmaat gedaan wordt. Als u denkt: dit is wat voor mij,
meldt u aan.

Er resten ons nog 3 algemene werkdagen en de shredderdag (2x senioren en 1x wijk 2+3).
Een flink aantal tuinders / tuiniersters heeft een achterstand in het algemeen werk.
Wilt u hier rekening mee houden?!!!

Helaas is het werk op het complex ná november nog niet klaar.
De greppels moeten bijgehouden worden, de paden moeten
bladvrij gemaakt worden, uit de groenstroken kunnen de bramen
en de brandnetels verwijderd worden. Hierna kunnen we de
groenstroken dan gaan inzaaien met het bermenmengsel. Als er
personen zijn die ons hierbij willen helpen (b.v. op de zaterdag-
ochtend) dan kunt u zich bij mij melden.

[Foto: Garant zaden]

De infra-ploeg is inmiddels bezig met het ingraven van de fundering voor de elektra
verdeelkasten. De kasten voor de eerste groep zijn inmiddels gedeeltelijk ingegraven.
Het wachten is op een partijtje beton om de fundering te gaan storten.

Ed Beerepoot – coördinator algemeen werk.

[Redactie: De Infra-ploeg – zie de Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28-04-2015]
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Jubilarissendag Zondag 27 september

Tuinleden en partners worden uitgenodigd voor de
jubilarissendag op zondag 27 september 2015 van
14:00 tot 16:00 uur in de Westring.

Jubilarissen:   Henk en Marja Kruse
Rien en Tiny Deijle
Roel en Hannie Otten

U kunt de jubilarissen feliciteren met hun 25-jarig
lidmaatschap van tuinvereniging  Jan Vroegop.

Commissie Lief & Leed,
Ingrid Hendriksen, tuin 55
Truus van de Griendt, tuin 107

[zie de interviews, Nel Paulisse]
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JUBILARISSENDAG, zondag 27 september 2015
[Interviews, tekst en foto’s: Nel Paulisse]

Henk en Marja Kruse - 25 jaar tuin 116

Het idee om een volkstuin te bemachtigen is in 1990 bij Henk en Marja ontstaan
toen zij in het kader van de jumelage/stedenband een uitwisseling hadden met
logé ‘s uit het voorheen Oost-Duitse Zwickau. De muur was pas gevallen en Henk
en Marja brachten een tegenbezoek. Deze mensen, inmiddels vrienden, hadden een
volkstuin waar ze heerlijk genoten hebben van een barbecue.

Terug in Nederland zijn Henk en Marja gelijk op zoek gegaan naar een volkstuin.
Ze kwamen op de Open dag van Jan Vroegop, ze werden meteen lid en er waren op
dat moment wel 12 tuinen vrij. Op tuin 116 stond een nieuw tuinhuisje en daar was
Marja ook meteen weg van. De vorige eigenaar vroeg fl. 8000,- inclusief alle
tuingereedschap en inrichting van het huisje. Maar volgens het reglement was de
maximum prijs fl. 3500,-.

De plek van de tuin was prachtig en ze hadden meteen elektra en water op de tuin.
Het industrieterrein was er toen nog niet. Naast de tuin was een boerenbedrijf en
er liepen koeien en paarden. Het geschreeuw van meeuwen was niet van de lucht.
De tuin was helemaal kaal, Henk en Marja hebben veel aan de tuin gedaan, alles
wat er nu op staat is nieuw geplant en gezaaid. De rabarber en de bessen zijn de
enige planten/struiken van 25 jaar geleden.
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Henk en Marja hadden destijds een druk leven, ze runden een florerende
dansschool en de zomervakantie brachten ze door in een caravan in Wilsum
(Duitsland). Nadat ze de tuin hadden genomen, brachten ze daar zoveel mogelijk
tijd door. Ze eten van de tuin, hebben enorm veel bramen op de tuin en de
zelfgemaakte jam gaat de hele familie door.

Marja heeft meer met het huisje, zij zorgt dat het goed onderhouden wordt en
schildert het en Henk is van het tuinieren. De kinderen en kleinkinderen komen
graag op de tuin, maar meer op visite dan actief meewerken. Henk heeft ook een
poos in het bestuur gezeten als penningmeester met Jan van der Laan als
voorzitter. Henk heeft een grote inbreng gehad in het oplossen van de
bestuurscrisis van 2008. Hij wilde zelf niet meer in het bestuur, maar heeft nu
nog de belangrijke functie van wijkcommissaris.

Het tuinhuis heeft de laatste jaren veel te lijden gehad van vocht. Afgelopen
winter is het opgekrikt en is er een nieuwe vloer in gekomen. De wanden zijn nu
van een kunststof (niet van hout te onderscheiden) en onderhoudsvrij.

Henk en Marja hebben de dansschool niet meer, Henk is erg ziek geweest, maar nu
gaat het goed met zijn gezondheid.  Beiden genieten nu van de tuin, ze komen er
graag, ze voelen zich verbonden met de vereniging en dit is wat hen beiden bindt.

Rien en Tiny Deijle - 25 jaar tuin 26 >>>
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Vijfentwintig jaar geleden reed Rien Deijle met zijn motor over de Westzaner-
dijk. Hij zag daar onderaan de dijk een tuinencomplex. De volgende dag ging hij
een rondje lopen over het complex. Hij zag een briefje bij de bestuurskamer
hangen met daarop de mededeling dat tuin 26 te koop was voor het bedrag van
fl. 600.--. Piet van Gammeren verwees hem naar Wim Zaal. Hij is daar ’s avonds op
1 augustus de sleutel gaan halen.

Het huisje stond op instorten. Rien moest de tegels overnemen. Een kennis heeft
diezelfde winter een nieuw huisje neergezet. De buren rondom de tuin voorzagen
Rien en Tiny van stekken en plantjes. Rien en Tiny hadden totaal geen verstand van
planten. Buurman Brugge van tuin 33 en buurman van de Eng van tuin 36 hebben
hen in het begin goed geholpen.

In 1993 beheerden Rien en Tiny de kantine. Tiny heeft nog een volgeschreven
schriftje uit die tijd waarin ze alle evenementen en vooral de kosten van de
inkopen heeft bijgehouden. Zo kun je precies zien wat bv. een avondje bingo heeft
gekost. Nog niet veel huisjes waren in die tijd aangesloten op elektra, zodat veel
tuinders en kinderen langs kwamen voor een snack of een ijsje. Er waren menu’s in
de aanbieding. De kantine was het héle weekeind open.

In de kantine stond ook een biljarttafel. Er waren bingoavonden en in de kantine
werd veel gekaart. De saamhorigheid was groot, velen hielpen bij het
schoonmaken. Er was een tent aan de kantine vastgemaakt en dan werden er veel
barbecues meegenomen. Velen kwamen voor de gezelligheid naar de kantine.
Kinderen kwamen vaak bij tuin 26 aanbellen of ze nog een ijsje konden kopen.

Op de open dag zorgde Tiny voor patat en hamburgers en mevrouw Munts wist
altijd voor een koopje aan bingoprijzen te komen. Tiny zorgde voor de koffie voor
het algemeen werk en als er op andere dagen gewerkt werd door inhalers dan
waren Rien en Tiny niet te beroerd om daar ook weer koffie voor te zetten.
Jammer was dat er af en toe wel eens spullen uit de kantine verdwenen. Het
balansen bracht veel werk met zich mee.

De mooiste tijd op de tuin hebben Rien en Tiny gehad met de kleinkinderen. Ze
hadden een prachtig speelveld op de tuin en de kinderen speelden langs de
Westzanerdijk.

Met het tuinieren is het helemaal goed gekomen. Rien is op de leeftijd van 54 jaar
gestopt met werken en had dus alle tijd voor de tuin. Het huisje is groter
geworden en voorzien van een gezellige serre. Trots laat Rien me de aanbouw zien,
ramen, deuren, allemaal “krijgertjes”. Rien en Tiny hopen nog lang van de tuin te
kunnen genieten.
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Roel en Hannie Otten - 25 jaar tuin 84

26 jaar geleden kreeg Roel het idee om een aanvraag te doen voor een tuin bij Jan
Vroegop. Zijn zwager Klaas Munts had al een tuin op het complex. Roel dacht, als
ik nu inschrijf, dan ben ik wel aan de beurt als ik gepensioneerd ben, Hoe anders
pakte het uit, er was wel een wachtlijst, maar er waren ook tuinen vrij.
Ab Eenhoorn van tuin 89 zat in het bestuur en was een collega van Roel. Via Ab
kwam Roel aan zijn tuin. Niet iedereen wilde een tuin waar veel aan op te knappen
was. Roel koos de vrije tuin 84 en daar was veel aan op te knappen. Het huisje was
verrot, er moest een nieuw huis op komen. Roel heeft een prachtige fotoreportage
van de sloop en nieuwbouw en de staat van de tuin. Er was veel afval op de tuin.
Stenen en stukken glas waren begraven in de grond. Met ‘luilak’ heeft hij heel veel
sloopafval naar de brandstapel gebracht.

Er was een pad tussen tuin 84 en 85 en waar nu de kas staat stond het oude
huisje. Roel is begonnen met een moestuin. Hannie kwam in de eerste jaren veel op
de tuin, ze aten er vaak en sliepen er soms. Na verloop van een aantal jaren had
het gezin geen interesse meer in groente uit eigen tuin. Na de pensionering van
Roel kreeg Hannie andere hobby’s. Deze hobby’s namen veel tijd in beslag, dus
heeft Roel een nieuwe bestemming gegeven aan het moestuintje. Jaarlijks bloeien
daar nu de mooiste dahlia’s.

Roel is nu al 14 jaar gepensioneerd en als het weer het toelaat is Roel elke dag op
de tuin te vinden. Roel heeft hartproblemen en loopt als therapie elke dag een
rondje over de tuin. Roel heeft een aantal jaren in de schouwcommissie gezeten.
Twee jaar terug is Roel ’s avonds bij het verlaten van de tuin lelijk gevallen, hij
brak zijn heup, heeft lang in het ziekenhuis gelegen, daarna een langdurige
revalidatieperiode. De pennen zitten nog in zijn heup. Vorig jaar was Roel nog niet
hersteld van de val, vandaar dat Roel nú zijn 25 jarig jubileum viert.
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HEERMOES, een lastig ‘onkruid’?

In deze tijd van het jaar duikt veelvuldig het alom gevreesde ‘onkruid’ Heermoes
(Paardenstaart) op. Bestrijden is bijna onbegonnen werk, ze zeggen niet voor niets
dat er aan het einde van de wortel een pot geld te vinden is!
In het verenigingsblad van T.V. Nut en Genoegen stond een artikel over het
bestrijden van Heermoes. Ik heb - met toestemming - gebruik gemaakt van hun
ervaringen. Wellicht hebben wij er wat aan.

De wortels gaan heel diep, wel zo’n 25 cm en de knolletjes liggen wel op 50 cm.
Zodra je probeert om de opkomende scheuten uit te trekken, breekt de wortel
juist onder de grond af. Enkele dagen later staat er al een nieuwe frisgroene
scheut te pronken. Het is werkelijk één van de moeilijkste onkruiden om kwijt te
geraken. Op zich is het een nuttig kruid met verscheidene toepassingen, maar we
begrijpen volkomen dat de meeste mensen deze plant niet al te overvloedig in de
moestuin willen hebben.

Foto: Foto: Foto:
Wikipedia - Equisetum arvense Info nu - botanische tekening. Kennisakker

Veel tuinders hebben te maken gehad met dit onkruid. In de zomer zag de tuin
helemaal groen van de Heermoes. Uittrekken was onbegonnen werk, afdekken
nutteloos. Maar nu, 2 jaar later en zonder al te veel moeite, is er voor gezorgd dat
er nog nauwelijks Heermoes groeit. Een wonder?

Omdat het uittrekken van Heermoes onbegonnen werk is, zijn wij gaan zoeken
naar achterliggende redenen of oorzaken voor het woekeren van dit onkruid. Nu is
het zo dat Heermoes een signaalplant is voor arme gronden, voor gronden met een
laag gehalte aan mineralen. Doordat ze diep wortelen, kunnen ze mineralen diep uit
de bodem naar boven halen en zo de bovenste laag verrijken en verbeteren.
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Het is raadzaam om de afgetrokken stukken Heermoes gewoon ter plaatse te
laten liggen. De plant gaat verdorren en uiteenvallen, de opgenomen mineralen gaan
in de bodem terecht komen en zo stilaan de tekorten aanvullen.

Wij kwamen op het spoor van lavameel. Vroeger werd dit gebruikt als bemesting
en een manier om de bodem te voorzien van een rijke schakering aan mineralen.
Door het gebruik van kunstmeststoffen is deze manier van werken verdrukt, met
als gevolg een opbouw van tekorten aan mineralen in onze bodems en voeding.
Door beide gebeurtenissen naast elkaar te leggen, de Heermoes als signaalplant
voor een tekort aan mineralen in de bodem en het lavameel als leverancier van een
breed scala aan mineralen, kwamen wij op het idee om lavagruis te gebruiken in de
tuin.

In het daaropvolgende voorjaar is er lavagruis gestrooid op het stuk grond waar
vanaf de maand mei normaal allemaal groene sprietjes naar boven komen. Tegen de
zomer wordt het een waar groen tapijt en is het werkelijk onbegonnen werk om
deze uit te trekken of te bedekken. Het gruis moest eerst nog verwerkt worden
door het bodemleven, maar groot was de vreugde toen er in het voorjaar en de
volgende zomer nauwelijks Heermoes opkwam.

Is het definitief of tijdelijk? Ook in de winter hebben we lava gestrooid in de
tuin. Ik ben heel benieuwd of de resultaten dit jaar even positief zijn. Als er ook
dit jaar nauwelijks Heermoes groeit,  dan kun je al zeggen dat het toch niet
toevallig is en dat lava misschien wel een oplossing is. Tot nu toe is er nog
nauwelijks iets van Heermoes zichtbaar, dus we leven op hoop!

Als deze plant ook in uw tuin overvloedig voorkomt, moet je
eens bedenken of je wat lavagruis in de tuin moet strooien.
Want als de Heermoes echt overvloedig aanwezig is, kun je
hem zien als signaalplant en wijst hij op een bodem met een
serieus tekort aan mineralen. En lavameel en –gruis is de
perfecte oplossing hiervoor. Meteen sla je dan 2 vliegen in 1 klap!
Je bodemtekorten worden aangevuld en je bent dat lastige onkruid kwijt!

Je hebt dus helemaal géén zware, nutteloze bestrijdingsmiddelen nodig!
Je hoeft dan ook niet iedere twee weken al die groene scheuten uit te gaan
trekken. Het verbeteren van de bodem volstaat!

LAVAMEEL is verkrijgbaar in onze winkel.

Nel Paulisse
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DE SCHOOLTUINEN

Op 14 september worden de schooltuinen opgeruimd en klaargemaakt voor de
winter. Het was door het korte schooljaar hard aanpoten voor de kinderen. Alles
moest in 12 weken gedaan worden: zaaien, onderhouden en oogsten.
De tuintjes zagen er steeds prachtig uit ondanks dat de kinderen af en toe
vanwege vakanties of excursies een weekje tuinen moesten overslaan. Het was een
enthousiaste groep kinderen!

Maar dan… in de maand juli gingen de meeste kinderen met vakantie en was de
grond bezaaid met het lastige knopkruid. Een zeer snel groeiend onkruid dat zich
ook snel uitzaait en alles overwoekert. Die grond van de schooltuinen komt er niet
vrij van. Gelukkig hebben we in de zomervakantie met twee keer algemeen werk de
tuintjes grotendeels onkruidvrij kunnen maken.

Voor de proeverij van volgend jaar zitten de in dit jaar geoogste stoofperen en
courgettes (voor de courgettesoep) alweer in de diepvriezer.
Helaas kunnen we volgend jaar niet meer rekenen op de hulp van Annie Vet.
Hierbij willen wij Annie hartelijk danken voor al haar hulp aan de kinderen!

Gevraagd:
Er komt nu een plaatsje vrij als lid van het Schooltuinteam.
Is er een tuinlid die het leuk vindt om met kinderen te werken en een uurtje per
week – op maandagmiddag - de kinderen wil komen helpen?
Je kunt je opgeven bij Nel Paulisse, haar emailadres of tel.nr.: zie voorin dit blad.

Het Schooltuinteam:Engel Tjipjes, Ed Beerepoot, Norma Stroo, Nicolette de
Leeuw, Marion Hofer en Nel Paulisse.
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