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Van het BESTUUR

Over de Pluktuin. Na overleg met Engel Tjipkes, die de verzorging van de pluktuin
deze zomer op zich had genomen, heeft het bestuur besloten om weer een jaar
met de pluktuin bij de tweede parkeerplaats  door te gaan. We hopen natuurlijk
dat niet alleen Engel maar ook de bloemenliefhebbers daar hun hart kunnen
ophalen.
Meterstanden doorgeven. Bijgevoegd in deze Vroegopper vind je een formulier om
de meterstanden in te vullen en dit formulier vóór 1 december a.s. in de
brievenbus van het bestuur te stoppen.
Prijs tuinaarde en potgrond. Sinds jaar en dag wordt in onze Arie Penningshop
tuinaarde en potgrond tegen zeer concurrerende prijs verkocht. Wij hebben
immers geen zakelijke lasten en personeelskosten door te berekenen in onze
verkoopprijs. Maar van nog groter belang zijn de kwaliteitsverschillen bij de
leveranciers. Wat is kwalitatief goede aarde en potgrond ??
(Lees dat op de volgende bladzijde…)
En een mooie bijkomstigheid is dat je de zakken op eigen terrein kunt kopen.
Je hoeft dus minder te slepen met zakken aarde.
Tuinders langs de Beukenlaan en Chrysantenlaan zullen dit najaar een
uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in de kantine in verband met de
graafwerkzaamheden in de tweede fase aanleg waterleiding en elektrakabel.
Takken en stammen voor de houtwal langs de Westzanerdijk. De woorden
‘takken en stammen’ geven al aan dat hiermee geen plantenresten en
composteerbaar groen worden bedoeld. Dump dus geen plantenrommel!
De takkenwal is bedoeld om ongewenste gasten en vandalen te weren. Bijkomend
voordeel is dat het een schuilplaats is voor dieren als egels, vogels en bunzingen.
Als je twijfelt of het al of niet past bij de takkenwal, neem dan even contact op
met Ed Beerepoot, bestuurslid Algemeen werk en Groenvoorziening.
Gratis mee te nemen. Meermalen heeft het bestuur op een van onze parkeer-
plaatsen materiaal zien staan. Soms met de bijgaande tekst om ‘gratis’ mee te
nemen. Soms zonder mededeling. Dan ben je het gewoon kwijt. Niet echt sociaal.
Het bestuur vraagt iedereen die iets heeft om gratis mee te nemen, dat ook met
een tekst duidelijk maakt en het aan het bestuur doorgeeft. Als het materiaal
niet binnen drie weken weg is, dient de donateur het zelf te verwijderen.
Ook nu weer staat er op de derde parkeerplaats een zeskantige plantenbak.
Het bestuur verwacht dat de schenker hiervan de bak zelf na 3 weken weghaalt.

Laten we hopen dat na de ‘indian summer’ er nog een mooie herfst aanbreekt om
de tuin winterklaar te maken.

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

Sinds het overlijden van onze winkelbeheerder Arie Penning, die de winkel 30 jaar
beheerd heeft, is de tuinwinkel alleen op zaterdag open. Op de woensdagmiddag
kwamen te weinig tuinleden naar de winkel om hem draaiende te houden. Voor onze
vrijwilligers is een paar uur de winkel bemannen voor een enkele klant niet prettig.
Zij kunnen de tijd zinvoller aan hun tuin besteden.

Toch is er wel vraag naar om -naast de zaterdag- door de week gebruik te kunnen
maken van de tuinwinkel. Je gasfles zal maar leeg zijn of je hebt potgrond nodig!
Gelukkig hebben we een oplossing kunnen vinden: Klaas Bosschieter van tuin 21
wil tuinders die op de overige dagen tuinaarde, potgrond of een gasfles nodig
hebben, van dienst zijn. Kijk even of hij op zijn tuin is en dan kan hij u helpen.
Wel direct bij Klaas afrekenen! Bij het afnemen van 10 zakken van 40 liter (een
mix is mogelijk) worden ze gratis naar uw tuin gebracht!

Weet, dat onze tuinaarde en potgrond van de beste kwaliteit is en dat we het
voor die kwaliteit tegen een bodemprijs kunnen leveren. Wij hebben immers geen
personeelskosten en geen huur van een winkel. De potgrond van supermarkten en
bouwmarkten is beslist van een andere kwaliteit!

Een tip van een tuinlid die echt een topper is als het om tuinieren gaat: Neem een
handjevol aarde/potgrond, draai er een balletje van in uw handen en klop uw
handen leeg. Houdt u vuile handen over: dan is het géén goede kwaliteit en zit er
te veel compost in. Blijven uw handen schoon, dan is het goede potgrond.

De winkel sluit op 19 november a.s. en gaat op 4 maart 2017 weer open op
de zaterdagen van 10.00-13.00 uur. In november krijgt u een mailtje dat de
bestellijst van Garant in de brievenbus van uw tuin ligt.
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LIEF & LEED

In de maanden juni/juli/augustus hebben we 12 mensen een
kaartje gestuurd. Bij 4 mensen hebben we bloemen gebracht.
Het wordt goed ontvangen en de mensen zijn blij dat we aan hen denken.

Ik herhaal dit bericht nog maar eens: weet u iemand die ziek is?
Of bij positieve gebeurtenissen: weet u iemand die wij kunnen feliciteren?
Dan willen we dit graag weten, dan kunnen we die tuinders een kaartje of een bos
bloemen sturen. Mail: irenedesaunois@telfort.nl of j.griendt9@chello.nl

Commissie Lief & Leed, Irene Hendriksen en Truus van de Griendt
--------------------------------------------------------------

Bij deze mijn dank voor de kaart, de attentie die ik kreeg toen
ik in het ziekenhuis lag en afgelopen vrijdag 19 augustus 2016 -
toen ik na twee weken ziekenhuis thuis kwam - voor de bloemen.
Mooie blijken van waardering welke door ons zeer gewaardeerd
worden.

Met vriendelijke groet, Peter Kaper, tuin 16.
---------------------------------------------------------------
Aan alle leden van Jan Vroegop,
Het afgelopen jaar was ’n zwaar jaar voor mijn familie en mij.
De steun en het medeleven van het bestuur èn onze tuinburen was erg warm en
kwam soms uit onverwachte hoek: kaarten, bloemen, app’jes en telefoontjes.
Tuinburen maaiden het gras, knipten de heg en dat soort dingen. Meerdere keren
zijn wij verrast door zóveel hulp en hartelijkheid. Bij het noemen van namen loop
je het gevaar iemand te vergeten, maar ik wil toch graag Gerard, Theo, Liesbeth,
Bert en Fie ook langs deze weg hartelijk danken voor hun hulp!
Inmiddels pak ik zelf ook weer wat werkzaamheden op en
zult u mij weer vaker zien op de tuin.

Warme tuingroet, Nicolette de Leeuw, tuin 119
------------------------------------------
Beste tuinvrienden,
Bij deze willen Alie & ik iedereen bedanken voor de
getoonde belangstelling na onze beider operatie. Alles ziet er weer goed uit.
Ook de Lief & Leed dames hartelijk dank voor de gedane moeite.

Met vriendelijke groeten, Alie & Fedde Douwsma, tuin 8.
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

[HERHALING  EMAIL]
Beste medetuinders, juli/aug. 2016

Wij zijn als Activiteitencommissie nu meer dan een jaar actief.
Blikken hierbij terug op mooie evenementen. Na input van veel tuinders als gevolg
van de gehouden enquête, zijn wij een nieuwe weg ingeslagen voor de Open Dag.

Wij zijn daarbij omringd door een groep enthousiastelingen, die ons veel ideeën
hebben aangedragen voor de diverse activiteiten, met in het bijzonder de te
houden Open Tuinen Dag. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij wij
terugblikken op een aantal positieve, maar ook minder positieve zaken.

Positief: de vele bezoekers aan de open tuinen met voor veel mensen een goed
gevoel. Minder positief: de opbrengst (zie eerder verstuurde mail) en ook de
kritiek op de organisatie.

Om persoonlijke redenen, voornamelijk het willen zijn een tuinder in alle
ontspanning, in combinatie met zakelijke en privé-activiteiten hebben wij
besloten ons als activiteitencommissie terug te trekken.

Loes Dikhoff heeft al eerder bij de activiteitencommissie en het bestuur
aangegeven te willen stoppen.Wij zullen ons dit jaar nog inzetten voor met name
de afronding van het seizoen, zoals wij die op de jaarvergadering hebben
gepresenteerd.

Wij hebben absoluut het voornemen om alle
activiteiten binnen de vereniging te blijven
ondersteunen, alleen niet als actief
organisatielid.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende
te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Jan Elzinga en Frans Schelen

[Foto: Alie Draisma]
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OPEN TUINEN DAG 2016 - VERSLAG

We blikken terug op een prachtige Open Dag waar we veel leuke en eerlijke
reacties op hebben gekregen. Ook kritische reacties waarbij, van werkelijk bij de
verandering betrokken tuinders, gezegd kan worden dat deze gemeend positief en
opbouwend van aard waren. De vele positieve reacties gaven een signaal af dat men
graag op deze voet door zou willen gaan, want het smaakt naar meer.

De vogelshow was geweldig en werkte
aanstekelijk op de jeugd die erg
enthousiast was. De vogelshow was ook
bedoeld als eerbetoon aan onze
overleden medetuinder Rob Smit, die
ons dit idee aan de hand had gedaan.

Ook de kinderpuzzeltocht was voor de
aanwezige kinderen een groot succes,

alhoewel we helaas een aantal kinderen moesten teleurstellen doordat er te vroeg
gestopt werd. De kinderen waren daarbij zo enthousiast aan de gang dat ze in een
mum van tijd "rond" waren, daar waar wij als organisatoren dachten dat dit
minstens anderhalf uur zou duren.

De vele open tuinen zijn erg druk bezocht, maar niet iedereen ging langs en op alle
tuinen. Feit is dat de bezoekers doelgericht hun ronde maakten, hetgeen de pret
absoluut niet drukte. Het vele bezoek op de tuinen trok wel veel mensen van de
rotonde weg, waardoor op de activiteiten daar de omzet helaas tegenviel.

Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat wij als Tuinvereniging door
het tuinbezoek een heel goede indruk op onze gasten hebben gemaakt, waarbij we
onze bezoekers enthousiast hebben gekregen voor het hobbytuinieren.
Als activiteitencommissie vinden wij dat daarmee het doel van de Open Tuinen
Dag is bereikt: je namelijk als Tuinvereniging positief etaleren aan bezoekers.

Op basis van de succesvolle ingrediënten
geven wij het recept graag door aan de
volgende Activiteitencommissie…

Met vriendelijke groeten,
de Activiteitencommissie

[Foto’s: Eric van der Linden]
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Open Tuinendag – verslag van interne bezoekers.

Met spanning zagen wij uit naar de Open Dag van zondag 3 juli jl.
De dagen ervoor was het slecht weer. Zou het zondag beter zijn?
Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind. Het werd een prachtige dag!

Met dochter koffie gedronken in de tent, lootjes gekocht en de kleinkinderen een
bloempotje laten versieren bij Liesbeth op de tuin, waarvoor ze later op de dag een
plantje konden halen bij de fam. Laporte.
Aan de praat geraakt met mevrouw Winnie die prachtige bloemstukken aan het maken was
voor de loterij. Wij dachten dat we een workshop konden volgen, maar dat was helaas niet
het geval. Misschien een idee voor de volgende Open Dag?

Na een pannenkoek en een frietje een aantal open tuinen bezocht. Heel leuk om eens op
tuinen te komen die normaal gesloten zijn. Je doet veel ideeën op.

Vervolgens genoten van de roofvogelshow waarna één van mijn kleinzoons absoluut niet
naar huis wilde omdat er nog een vogel (uil) in een boom zat, die niet naar de eigenaar
terug wilde. Kortom wij kijken terug op een andere, maar voor ons heel geslaagde dag!

Agnes Dekker, Saskia Beerepoot en kleinkinderen, tuin 110.
-------------------------------------------------------------

[Foto: Manja de Boer]
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RECEPTIE: 70-jarig bestaan JV + Sluiting van tuinseizoen 2016

Namens het bestuur nodigen wij alle tuinders uit voor
de receptie: op ZONDAG 2 OKTOBER a.s.

Wij heffen die dag het glas ter ere van
het 70-jarige bestaan van onze vereniging en
sluiten die dag "formeel" het tuinseizoen 2016 af.
Iedereen is van harte welkom in de Westring: 14.00 - 16.00 u.

Dit zal tevens de laatste activiteit zijn, waarbij de huidige activiteitencommissie
betrokken is.
Jan Elzinga, Frans Schelen.
--------------------------------------------------------------

De ZONNEBLOEMENWEDSTRIJD 20-08-2016:
De zonnebloemen zijn, voor zo ver nog aanwezig, gemeten.

Eerste prijs is voor Isa v Randen - 2.44 m.
- Kwam dit door de bijtjes van haar vader?
Tweede prijs is voor Dennis – 2.29 m.
- Dennis is de kleinzoon van fam. Bosschieter.
Derde prijs is voor Desi van Engeland - 2.04 m.

Prijswinnaars: “Van Harte Gefeliciteerd”!
Veel plezier met je prijs! Voor de belangstellenden was er koffie/thee en voor de
kinderen: limonade en ijs!. Niet-winnaars: volgend jaar maar weer proberen…

Engel & Sonja Tjipjes, tuin 78 en Annie Vet, tuin 124.
--------------------------------------------------------------

Redactie: Nou, nog effe rust ja…
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DE KERSTMARKT [ha-ha, niet lachen…]

De vakantie zit er voor velen al weer op en terwijl ik dit stukje schrijf, is het nog
volop zomer! En toch wil ik u alvast laten weten dat wij op zondag 11 december
een gezellige kerstmarkt houden in onze Westring.

Daarom nu al 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 óf lever het in bij 1 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.

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

Het ALGEMEEN WERK – juli/aug./sept.

Tijdens het algemeen werk van Senioren op woensdag 24 augustus was het zó
heet, dat we in gezamenlijk overleg deze werktijd hebben verschoven naar:
a.s. woensdag 21 september.

En tijdens het algemeen werk van groep 1 en 4 op zaterdag
10 september jl. was het idem dito bijna te warm weer om
te werken, maar hebben we toch van de jonge elzen
aanplant langs de Ringwegsloot de aangroei langs de stam
verwijderd. Daarnaast is er gewerkt achter het clubhuis
De Westring, met de motormaaier is het onkruid bij de
greppel afgemaaid.

We zullen zien wat het weer meebrengt op de volgende
algemeen werkdagen…

Ed Beerepoot,
tuin 110.
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HET INFRA-WERK  16/09/’16

Elektra
Sinds het vorige verslag over het vernieuwen van de water- en elektraleidingen
hebben de elektra-jongens ondertussen alle huisjes tot de rotonde (nrs. 1 t/m 62)
op het nieuwe elektranet aan kunnen sluiten. Tevens zijn alle zekeringen vervangen
door zekeringen van 16 Ampère. Op het moment dat ik dit schrijf wordt de gehele
vernieuwde installatie gekeurd door een onafhankelijk bureau, zodat
gecontroleerd wordt of alles volgens voorschrift is aangelegd.

Water
Op 12 september jl. heeft het PWN eindelijk de toevoerleiding van het water bij
de hoofdingang verzwaard. Na vervolgens het nieuwe gedeelte onder druk te
hebben gezet, kregen wij een nare verrassing. Er bleek lekkage te zijn bij de
aansluiting op de Krokuslaan. Nadat deze aansluiting was vrijgegraven, bleek dat
een afdichtingsrubber van de koppelingsmof de boosdoener was. Nu kunnen de
aansluitingen op de huisjes worden overgezet op het nieuwe leidingnet.

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

[Foto: Kiena Baijens]
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--------------------------------------------------------------
[Advertenties]

HIER WAS PLAATS VOOR UW
ADVERTENTIE…

--------------------------------------------------------------------------------------------
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HELP: WERK te DOEN !

Gisteren, dinsdag 13 september, waren wij - Antonio & Lenie - op onze tuin.
Omdat het een tropische dag was, zouden we lekker niets doen. Wel even de
gedroogde bonen pellen. lekker een ontbijtje nemen en dan een tukkie doen…
Maar er was lekkage, dus kon het water niet worden aangesloten en dat moest wel
gebeuren, vonden Jan en Hayo, ondanks de hitte! Antonio doet een tukkie en
wordt wakker van de graafmachine. Laarzen aan, schep mee en spitten maar…

En toen vond ik dit briefje dat ik al 30 jaar heb:
Dit is het verhaal van vier (4) mensen, genaamd:
‘Allemaal’, ‘Iemand’, ‘Iedereen’ en ‘Niemand’.

Er moest eens een belangrijk werk verricht worden, en Allemaal was er zeker van
dat Iemand het zou doen, Iedereen had het kunnen doen, maar Niemand deed het.

Daarover werd Niemand heel kwaad, want het was toch de taak van Allemaal?
Allemaal dacht dat Iedereen het wel zou doen, maar Niemand realiseerde zich dat
Allemaal het niet zou doen.

Het einde van het liedje was, dat Iedereen Iemand de schuld gaf, omdat Niemand
deed wat Iedereen had kunnen doen.
Zo is het leven…..

Lenie Gonzalez, tuin 50.

[Foto: Kiena Baijens]
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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 Liesbeth Akkerman en Theo Kraaij op tuin 120.

Onder het afdak van de veranda kijk ik uit over de tuin van Liesbeth en Theo.
Onder het genot van een kopje thee stel ik de eerste vraag aan Liesbeth:

Hoe ben je hier verzeild geraakt?
Toen ik aan het marathon lopen was over de Ringdijk zag ik deze volkstuin liggen.
Van vroeger kon ik me ook nog herinneren dat er een schooltuin was voor aan de
dijk. Ik ben toen een wandelingetje gaan maken over het complex waar ik een
praatje maakte met mevrouw Van Dijk. Tijdens het gesprek kwam tuin 120 ter
sprake. Het zag er zo verlaten en onverzorgd uit. Ik zag mijzelf wel tuinieren op
dit stukje grond.

Tijdens de ‘open dag’ heb ik mij ingeschreven en ben daarna iedere week wel een
keertje langsgegaan om te informeren over de
voortgang. Echter een week had ik geen tijd
en was ik niet langs geweest en prompt belde
Nel met het bericht; ‘’kom snel tekenen, de
tuin is voor jou!’’ Ik was in de zevende hemel!
De vorige tuinders wilde echter wel veel geld
voor de overname, maar uiteindelijk hebben we
een redelijke prijs betaald.

Wat heb je allemaal aan de tuin veranderd?
Het pad bestond uit allerlei platen waar ik steeds over struikelde, dus als eerste
hebben we een nieuw tegelpad gelegd. Verder hebben we vooral het huisje
aangepakt zoals een nieuwe zijwand bij het toilet bijvoorbeeld. Dit wilde ik eerst
in orde hebben, omdat dit mij rust gaf. Vervolgens hebben we het grasveld
verkleind en de groentetuin groter gemaakt. Het oude grasveld was zo groot dat
het hier bij de omringende tuinders bekend stond als ‘de schapenweide’. Daarna
zijn aan de zijkanten ervan de tuinborders gekomen. Deze zijn gevuld dankzij de
stekjesmarkt en de giften van veel lieve tuinders.

Welke plannen heb je nog voor de toekomst?
Niet zo veel. Het grasveld willen we voor de kleinkinderen kindvriendelijk houden.
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Verder zijn we helemaal tevreden. Ik had bijvoorbeeld een eco-toilet willen
hebben, maar dat ging mijn man te ver. Och, het was eigenlijk achteraf gezien ook
niet zo praktisch.

Van welke planten of bloemen in je tuin hou je het meest?
Zonnehoedjes! Daar ben ik dol op. We hebben twee perenboompjes gezet, voor
elke kleinzoon één en waarschijnlijk komt er een appelboom voor mijn
kleindochter. Ze hebben dan ieder een eigen boom en de opbrengst is dan
natuurlijk ook voor hen.

Gezicht op de tuin vanaf het pad Uitzicht vanuit het tuinhuis.

Doe je naast tuinieren nog meer op de tuin?
Sinds dit jaar help ik bij het begeleiden van de kinderen op de schooltuin. En ik
kan zeggen dat ik daar veel bij opsteek. Ieder kind heeft wel iets leuks en vraagt
een eigen benadering. Dit zie ik als een echte uitdaging!
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Met de wandelgroep die ik heb opgericht en train, sluit ik hier op onze tuin het
jaar af. We barbecueën dan en maken ook een wandeling over het complex. Dit is
altijd zeer geslaagd. Tenslotte lees ik hier veel en kom ik hier helemaal tot rust.

Zou je zonder de tuin kunnen?
Nee! Niet zonder de tuin. Toen we hier net waren zei Theo; ‘’De tuin is voor jou”.
Maar als het nu zaterdagochtend is, is het Theo die zegt: “Kom we gaan naar de
tuin”. We zouden het nu alle twee niet kunnen missen. Dit jaar zijn we tijdens de
vakantie niet op reis gegaan en dan is het hier heerlijk. En als dan mensen ons
complimenten maken over de tuin, dan doet dat ons heel goed!

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

LIEVE BUREN

Tijdens het opruimen van de Mariasloot - ik stond er middenin, samen met lieve
Janneke van tuin 36a - meer lettend op waar ik mijn voeten neerzette, werd ik
‘aangevallen’ door de randbegroeiing: een varen stak langs mijn bril om in mijn oog.
Tja, wat nu?

Janneke keek in mijn oog, zag winkelhaak in hoornvlies en sommeerde mij naar de
dokter te gaan. Opgeruimd, alles op slot, honden in de auto geladen en naar huis.
Daar de Huisartsenpost gebeld (waarom ik dat soort dingen toch altijd buiten
kantooruren om moet doen, is mij een raadsel). Om 18.40 uur kon ik terecht.
Met de auto naar het ziekenhuis natuurlijk.

Om 19.00 was ik aan de beurt. Verdovingsdruppels erin, contrastvloeistof erin.
Dokter keek. En keek. Ja, fikse beschadiging. Gelukkig in het oogwit. Gaat’ie het
afplakken! Mijn oog bedoel ik. Toen mocht ik niet meer autorijden.

Buiten eerst een sigaret op gestoken. In het ‘verboden-te-roken’ gebied. Toen
mijn geliefde thuis-buurvrouw gebeld.  Uitgelegd. Kwam haar man met haar
dochter in de auto aangescheurd. Dochter in mijn auto en zo allebei naar huis.

Waar zijn wij zonder vriendelijke en behulpzame buren,
thuis of op de tuin?

NERGENS!

Manja, tuin 41
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HAARDHOUT - [HERHALING EMAIL]
Beste tuinleden, 13-09-2016

Omdat er momenteel niemand meer op de wachtlijst staat, sturen we deze
aankondiging per mail: op dit moment is er gratis open haardhout beschikbaar.
Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Jan-Willem en Winnie
Schipper, tuin 42, Tel. 06-48 69 56 57 óf 06-10 760 760.

Wie in de toekomst graag in aanmerking wil komen
voor hout kan zich bij mij (hans.holtmaat@gmail.com)
op de wachtlijst laten zetten. Zodra er dan weer
kaphout beschikbaar is, laat ik het dan weten.

Met vriendelijke groet,
Hans Holtmaat, tuin 92.
-------------------------------------------------------------

[Gespot:] Zaandam, Noordhollands Dagblad 10-09-2016:
“Deze verschillende passiebloemen bloeien bij tuinvereniging Jan Vroegop in
Zaandam. De bloemen bloeien niet allemaal tegelijk en zijn met een dag weer
uitgebloeid”, schrijft Engel Tjipjes.
De bonte verzameling bloemen levert een kleurrijk schouwspel op in de mand.
Ook een mooie foto gemaakt ergens in de Zaanstreek? Mail deze als lezersfoto
naar redactie.zaan@nhd.nl o.v.v. naam en met korte toelichting.
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Teveel courgettes in de tuin?
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Een volkstuinwandeling in Amsterdam-Noord.

In de Vroegopper van april 2016 werd een roman van Anton Valens besproken, die
grotendeels speelde op het volkstuinpark Tuinwijck in Amsterdam-Noord.
Ik wilde er wat meer over weten en leerde dat Tuinwijck deel uitmaakt van een
cluster van zes grote tuincomplexen die naast elkaar liggen aan weerszijden van
de Ringweg A10 vóór de Zeeburgertunnel.

De betrokken tuinverenigingen, samen ruim 1100 tuinen (!), hebben deze ligging
aangegrepen om een wandelroute uit te zetten die over al deze tuinparken loopt:
http://www.volkstuinrouteboveny.nl (zie afbeelding). Ook in Amsterdam raakt
men er steeds meer van doordrongen dat de kostbare ruimte van de tuinparken
niet exclusief voor de leden gereserveerd kan blijven. Het zijn net als ons park
vrij toegankelijke parken, waar ook niet-leden van kunnen genieten.

Zo stapten we zondag 11 september uit op de parkeerplaats van Tuinwijck om deze
wandelroute te lopen en een kijkje te nemen op deze Amsterdamse tuinparken.
Over de wandeling kan ik kort zijn: die viel tegen. Er valt namelijk weinig van de
tuinen te zien. Dat komt doordat alle parken verblijfsparken zijn, waar de mensen
’s zomers min of meer wonen. Tuinieren is duidelijk minder belangrijk en men wil
de tuin, het grasveldje of soms niet meer dan een erf zoveel mogelijk voor
zichzelf houden door zich achter hoge hagen (veel Leylandii’s) of andere gesloten
hoge bomen en struiken op te sluiten.

Zo wandelden we door een doolhof van sombere hoge hagen naar het eind om de
aanbevolen uitgang naar het volgende park te nemen. Die bleek op slot. Een bordje
waarop de aansporing stond dit hek altijd te sluiten, maar op verzoek voor
wandelaars open te maken, hielp ons niet. Nergens was in deze uithoek iemand te
zien. Terug dus naar de ingang en omlopen…
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Wel hebben we een indruk gekregen van het beperkte
algemeen groen in de bezochte parken, vooral langs de
parkranden en de plantsoenen. De randen behoren soms
niet tot het park en worden dan door de gemeente
onderhouden. Veel gemaaide grasstroken met rijen
essenbomen langs de vele brede sloten, soms wildere
bosstroken, waar de natuur royaal haar gang kan gaan.

[Foto’s: Alie Draisma]

Het park van Kweeklust viel op door enkele aardige, moeizaam onderhouden
gemeenschappelijke tuinen. Elders was dat doorgaans een speelveldje en een
enkele border. Na drie tuinparken tussen hoge hagen en donkere lanen gelopen te
hebben, hielden we het voor gezien en kozen we verder voor een zonniger
dijkwandeling langs Schellingwoude en de IJ-oever.
Toch kunnen we een belangrijke conclusie trekken uit deze halve wandelroute.
Wat zijn we verwend met ons tuincomplex Jan Vroegop. Een open tuinpark, waar
het accent niet op verblijfsrecreatie maar op tuinieren ligt. Wie met plezier
tuiniert, kan dat delen met andere tuinders of bezoekers. Door de veel tamelijk
lage verenigingshagen kunnen we dat ook zien. Een wandeling langs de tuinen biedt
een bont overzicht van de vele manieren waarop wij tuinieren.

Ook ons gemeenschappelijk groen draagt daaraan bij. We laten het niet aan zijn
lot over. Het biedt beschutting tegen harde wind en zorgt voor een natuurlijk
kader voor de hobby die wij in de tuinen botvieren. Er valt op Jan Vroegop veel
meer moois te zien dan in Amsterdam-Noord. Laat dat zo blijven.

Jan Besteman
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BERICHT van het SCHOOLTUINTEAM

Vandaag 14 sept. met de
kinderen de schooltuin
opgeruimd. En dat met
een temperatuur van
boven de 30 graden C !!!

Petje af voor de kinderen die zonder
zuchten en steunen de boel in een uurtje
hebben opgeruimd.

Er viel tussen al het onkruid nog flink wat
te oogsten. Er werden tassen vol met
worteltjes, uien, courgettes en koolrabi
mee naar huis genomen.

Nel Paulisse,
namens het Schooltuinteam.

[Foto: Nel Paulisse]

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

UITVERKOOP – vanaf tuin 41

Ik ben nog steeds (of weer) aan het opruimen. Dus wie nog behoefte heeft aan:

Goudvissen (zelf vangen) Goud-en Zilverwindes (zelf vangen)
Natuurstenen Gebroken straattegels voor bv muurtjes
40-60 grindtegels Ronde grindtegels (50cm)
2x apparaat voor vijver-schrikdraad 2x vijverpompen
Zuurstofpompen 1 vijverfilter

Kleine vergoeding wordt op prijs gesteld, maar hoeft niet…

Manja, tuin 41.     E: manjadb@gmail.com

--------------------------------------------------------------
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De PLUKTUIN

[Foto: Alie Draisma]

De Pluktuin is nog steeds open voor alle leden van de vereniging.

Je kunt daar vinden: dahlia’s, goudsbloemen, cosmea’s, strobloemen, herfst
chrysanten en natuurlijk zonnebloemen.

Pluk een leuk boeket bloemen, het kan nu nog…!

Engel Tjipjes, tuin 78.

--------------------------------------------------------------------
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Kleurplaat van deze maand
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JAARAGENDA 2016

dinsdag 5-jan bestuursvergadering vrijdag 1-jul opbouw open dag vrijwilligers

zondag 10-jan nieuwjaarsreceptie 14.00-16.00 u zaterdag 2-jul opbouw/inrichting vrijwilligers

dinsdag 9-feb kandidaatleden + bestuursverg. zondag 3-jul open dag

woensdag 17-feb sluiting kopij maandag 4-jul afbouw open dag vrijwilligers

zaterdag 20-feb redactievergadering zaterdag 9-jul algemeen werk wijk 2 en 3 (3e)

zaterdag 27-feb opening winkel woensdag 20-jul algemeen werk senioren (3e)

dinsdag 1-mrt water op de tuin zaterdag 23-jul schouw

dinsdag 8-mrt bestuursvergadering zaterdag 20-aug uitslag zonnebloem

zaterdag 12-mrt algemeen werk wijk 1 en 4 (1e) woensdag 24-aug algemeen werk senioren (4e)

vrijdag 25-mrt kascontrole zaterdag 27-aug schouw

zaterdag 2-apr algemeen werk wijk 2 en 3 (1e) dinsdag 6-sep bestuursvergadering

maandag 4-apr start schooltuinen zaterdag 10-sep algemeen werk 1 en 4 (4e)

dinsdag 5-apr bestuursvergadering woensdag 14-sep sluiting kopij

woensdag 13-apr algemeen werk senioren (1e) zaterdag 17-sep redactievergadering

woensdag 20-apr sluiting kopij zaterdag 24-sep algemeen werk 2 en 3 (4e)

zaterdag 23-apr redactievergadering zaterdag 24-sep schouw

dinsdag 26-apr algemene ledenvergadering 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

Zonnige zonnebloemen in onze Pluktuin  [foto: Alie Draisma]
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