
September 2017Jaargang 40, Nummer 4



0

De Vroegopper
Informatie- en mededelingenblad

Uitgave september 2017
Jaargang 40
Nummer 4

Voorzitter: Jacques Bot  (tuin 56)
E: jacquesbot@hotmail.com
M: 06-49754085
Secretaris: Nel Paulisse  (tuin 79)
E: nelpaulisse@hotmail.com
M: 06-46442197
Penningmeester: Ramdath Marapengopi (tuin 21)
E: marapengopir@hotmail.com
M: 06-37362571 [M2: 00 597-770 0275]

2e penningmeester:
Jurriaan Blok (tuin 96)
E: ikrodas@gmail.com
M: 06-47084233
Bestuurslid Algemeen werk:
Ed Beerepoot (tuin 110)
E: edbeerepoot@gmail.com
M: 06-41931273
Bestuurslid Groenvoorziening:
Flip Valk (tuin 100)
E: flip.valk@gmail.com
M: 06-17579271
Bestuurslid Bouw en Schouw:
René Roding (tuin 35)
E: roding@hetnet.nl
M: 06-43192255
Bestuurslid:
Marian van Amesfoort (tuin 11)
E: m.vanamesfoort@amstol.nl
M: 06-53940733

Notulisten:
Jeannette Schoone (tuin 61)
Nicolette de Leeuw (tuin 119)

Schouwcommissie:
René Roding (tuin 35); Hajo Glandorff (tuin 19)
Jack de Boer (53)
Beroepscommissie:
Lid: André van Arragon (tuin 109).
E: a.van.arragon@tele2.nl
Reservelid: Norma Stroo (tuin 70)
E: info@normastroo.nl

Storing Elektra/Water:
Dick Paulisse (tuin 79), M: 06-55115478

Verenigings- en Tuincomplexadres:
V.T.V. Jan Vroegop
Ringweg 280, 1507 BS Zaandam
Telefoon : 075-6158284
Internetsite : www.janvroegop.nl
Email : info@janvroegop.nl

Redactie Vroegopper
Janneke Pepers (tuin 36A),
Marie-Therèse Penders (tuin 39),
Alie Draisma (tuin 4)
Via E: vroegopper@gmail.com

Webmaster:
Hans Holtmaat (tuin 92)
E: hansholtmaat@gmail.com
Raymond Dijkman (tuin 66)
E: raymonddijkman@hotmail.com

Arie Penning Shop
Open: 4 maart t/m 25 november 2017
Openingstijden: zaterdag 10.00-13.00 uur.

Commissie Lief & Leed
Irene Hendriksen (tuin 55)
E: irenedesaunois@telfort.nl
M: 06-54688775
Truus van de Griendt (tuin 107)
E: j.griendt9@chello.nl
T: 075-6168701

Commissie Bomen
Voorzitter : Gerard Korver (tuin 121)
E: gpmflex@gmail.com
Fred Roovers (tuin 46)
Ed Beerepoot (tuin 110)
Jan Besteman (tuin 38)

Infra-ploeg:
Projectmanager: Jan Baijens (tuin 59)
E: j.h.baijens@outlook.com
M: 06-37571672

Imkers:
Gerard Korver (tuin 121), M: 06–51916996
Dennis van Randen (tuin 1), 06-10935258

Algemeen Werk - Wijkcommissarissen:
Wijk 1: Jos de Jongh 075-7710502
Wijk 2: Ben de Hart 06-81393023
Wijk 3: Ben de Hart 06-81393023
Wijk 4: Jos de Jongh 075-7710502
Senioren: Henk Kruse 06-54327555



1

Van het BESTUUR

In de Algemene LedenVergadering van dit voorjaar zijn de aanwezige leden met
grote meerderheid akkoord gegaan met het door het bestuur voorgestelde
bomenbeleid. Het bomenbeleidsplan zal worden toegevoegd aan het huishoudelijk
reglement.

Hans Holtmaat heeft zich opnieuw ingezet om de teksten en paginanummers zo in
te passen dat er een minimum aan papier nodig is. Voor deze klus is het bestuur
Hans zeer erkentelijk. In deze Vroegopper zijn enkele geperforeerde losse vellen,
die iedere tuinder zelf in zijn/haar Huishoudelijk Reglement dient in te voegen.
(Let op de paginanummers !!)

In juni is de Schouwcommissie begonnen met een digitaal schouwrapport.
Dit houdt in dat dit niet meer in je tuinbrievenbus wordt gedaan.
Als de schouwcommissie aanmerking(en) heeft dan krijgt de betreffende tuinder
een e-mail. Alleen enkele tuinders zonder computer krijgen in voorkomende gevallen
een papieren schouwrapport.
Het digitale schouwrapport biedt tevens de mogelijkheid om te reageren.
Bovendien zien de buren ook niet dat er een schouwrapport wordt uitgeschreven.

Het project Infra water en elektra begint zijn einde te naderen. Voor de kleine
groep mannen onder leiding van Jan Baijens kunnen we alleen maar grote waardering
hebben! Het moet gezegd worden, dat het soms teleurstellend is hoe weinig
bereidheid bij sommige tuinders is om wat medewerking te verlenen: bied iets te
drinken aan of hulp bij het vullen van de gaten op het pad langs je tuin.
Overleg het met Jan Baijens en het komt goed.

Herplant ligusters. Op een aantal plaatsen langs de tuinpaden moeten nieuwe
ligusters worden geplant. Het bestuur vraagt om vóór 1 oktober schriftelijk aan te
geven om hoeveel meter heg langs het pad van jouw tuin het gaat.
Graag ontvangen we een briefje met naam + tuinnummer + hoeveel meter benodigd,
in de bestuursbrievenbus aan de loods op de 1e parkeerplaats.

Op zondag 24 september houden we een Najaarsmarkt van 11.00 tot 16.00 u.
Als je nog fruit, groente, pompoenen of kalebassen over hebt of potjes en flessen
met of voor de inmaak kun je die afleveren bij Ram, tuin 21 of bij Engel, tuin 78.

De kapotte en ongelijk liggende tegels bij de hoofdingang zijn - dankzij de
inspanning van Ram met een aantal tuinders - omgetoverd in een “startbaan”.

Namens het bestuur, Jacques Bot, voorzitter.



2

NIEUWS UIT onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

Op zondag 24 september is onze winkel open van 11–16 uur,
dit speciaal in verband met de Najaarsmarkt.

ALGEMEEN WERK
Er is weinig nieuws over het Algemeen Werk. Eerst was er vakantie, maar vorige
week hebben we de tegels van de J. Hengsdijklaan eruit gehaald. Na de klus waren
er pannenkoeken om weer een beetje op adem te komen! [Foto’s: Ram Marapengopi]

BEDANKT!
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NAJAARSMARKT: op zondag 24 september

Zoals al eerder in de vorige Vroegopper aangekondigd is er een
Najaarsmarkt op zondag 24 september, van 11-16 uur.

- In de Westring is een kleine expositie van tuinders die hun hobby
showen, zoals handarbeid, schilderkunst, keramiek, sieraden, enz.

- Buiten staan verschillende stalletjes, o.a.: verkoop van fuchsia’s,
biologische groenten. En ook: zelfgemaakte jam, potjes met zoetzuur
en nog veel meer.

- Onze imker is weer aanwezig met heerlijke honing en diverse andere
aanverwante artikelen.

- We hebben een tombola met mooie prijzen, een rommelmarkt en een
boekenstal !

Ook is onze winkel open. In de Westring kunt u een gratis kopje
koffie of thee drinken. Daarnaast kan o.a. een kopje soep, een broodje
kroket of broodje kaas aangeschaft en genuttigd worden.
We zien u graag op deze datum!

Komt u ook om in uw rijke oogst aan groente en fruit, pompoenen óf
heeft u het fruit of sap reeds in potten ingemaakt en weet u niet wat u
er allemaal mee moet doen? Dan is hier de oplossing:
Tussen wo. 20 en zon. 24 sept. kunt u uw overtollige oogst of inmaak
voor de Najaarsmarkt afgeven bij: - Engel Tjipjes, tuin 78 of

- Ram Marapengopi, tuin 21.
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ZONNEBLOEM wedstrijd, uitslag: zaterdag 19 augustus jl.

We hebben dit jaar héle hóge zonnebloemen gemeten!
Waarschijnlijk kwam dit door het mooie weer en het vele water.

De 1e prijs van € 10 is gewonnen door Nour (tuin nr.110), de lengte was 3,45 m.
De 2de prijs van € 7,50 is gewonnen door Julia (tuin nr. 50), de lengte was 3,43 m.
De 3de prijs van € 5,00 is gewonnen door Layli (tuin nr.110), de lengte was 3,35 m.
Alle prijswinnaars: Gefeliciteerd !

Alle andere deelnemers: volgend jaar meer succes!
We zouden dan graag zien dat er meer kinderen meedoen.
Tijdens de stekkenmarkt in mei kun je dan zaadjes voor het opkweken van
zonnebloemen ophalen. DOE DUS MEE !!!!!!

Zonnebloemteam: Annie Vet, Sonja en Engel Tjipjes

Nour en Layli, de 1e en 3de prijs Julia, de 2de prijs.
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De zéér hoge zonnebloemen van de wedstrijd van dit jaar…!
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Vroegop Infra – d.d. 11 september 2017

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

Het ingraven van de water- en elektra-
leidingen zit in de laatste fase.
Wij zijn nu bezig met de laatste huisjes
aan de Anemoonlaan, waarbij wij veel
wateroverlast ondervinden wegens de
overvloedige regenval! Hierdoor gaat er
veel tijd zitten in het leegpompen van
de leidingsleuven (zie foto hiernaast).

Desondanks verwachten wij dat de
Anemoonlaan deze week (= 16-09)
gereed komt.

Vervolgens rest alleen nog de
Beukenlaan waarvoor wij de bestaande
hoofdwaterleiding af moeten sluiten
aangezien er anders geen plaats is om
de nieuwe watermeterput te plaatsen.
Voordat de bestaande
hoofdwaterleiding wordt afgesloten is
het wel de bedoeling dat de huisjes,
waar de nieuwe waterleiding al ligt, op
het nieuwe net worden aangesloten.

Ondertussen zijn onze elektriciens René & René al druk bezig om het elektra over
te sluiten op het nieuwe netwerk. De bewoners van de huisjes - welke nog niet zijn
overgesloten - krijgen binnenkort een verzoek om op een bepaalde dag aanwezig te
zijn, of om een sleutel af te geven, om de nieuwe aansluiting op de meter te kunnen
realiseren.
Eén en ander kan worden afgestemd met René Roding, tuin 35, mob.: 06 4319 2255.
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Nadat de nieuwe leidingen in de paden
zijn gelegd en aangevuld, is het zaak
voor de aangrenzende tuinders om de
paden verder te egaliseren en
toekomstige zakkingen, welke nog wel
een jaar of langer kunnen optreden, op
te vullen.
Vertrouwende u hiermee voorlopig
voldoende te hebben geïnformeerd,

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

[Foto: Fie Nieuwenhuizen – zondagochtend 17 sept.
vrijwilligers en tuinleden van de Anemoonlaan zijn vroeg met werken gestart om de gleuven van het
Infra-werk zo spoedig mogelijk te dichten en weer snel het pad te kunnen gebruiken…BEDANKT !]
---------------------------------------------------------------

Advertenties]

[Hier had uw advertentie kunnen staan…….]
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Een nieuwe commissie: De Bomencommissie

Bomen en groen staan bij een tuinvereniging vanzelfsprekend hoog in aanzien. Zij
worden ook op ons tuinpark vanouds door regelgeving beschermd. Toch gaat er wel
eens iets mis door gebrek aan kennis, informatie en communicatie.
Daarom heeft het bestuur actie ondernomen door de instelling van de Commissie
Bomen en Groen, kortweg de Bomencommissie, die het wel en wee van bomen en
groen op ons complex zal bijhouden en daarover zal informeren en adviseren aan
het bestuur en de tuinleden. Hierover kunt u het een en ander lezen in het nieuwe
Bomenbeleidsplan van de vereniging.

Niet alleen de bomen in ons gemeenschappelijk groen zijn daarin belangrijk, maar
ook de gezichtbepalende en bijzondere bomen in de tuinen. Zij geven ons tuinpark
de variatie in hoogte die het park zo mooi maakt. Over die bomen willen we u
informeren, over de afspraken die zijn gemaakt en over wat er al is gebeurd. Het is
goed om te weten dat de oude regels voor gezichtbepalende bomen in de tuinen in
het nieuwe artikel van het huishoudelijk reglement nader zijn omschreven.
Daar kunt u meer lezen.

In de Vroegopper van februari 2017 hebben we al een overzicht gegeven van de
beschermde bomen in de tuinen. In de onderstaande verbeterde plattegrond vindt
u de huidige stand van de beschermde bomen per tuin. Veranderingen zijn per tuin
aangegeven door een sterretje achter het tuinnummer.

Figuur 1: Overzicht van de gezichtbepalende en bijzondere bomen in de tuinen (september 2017).
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Het komt nogal eens voor dat tuinders geen weet hebben van een bijzondere boom
op hun tuin. Kijk eens op de plattegrond en zie of u in uw tuin een beschermde boom
hebt. De grafiek laat de bijzondere, lagere bomen zien. Dat is mogelijk niet volledig
omdat de kleinere bomen niet altijd goed zichtbaar zijn. Als u ook een bijzondere
boom op de tuin meent te hebben, horen we dat graag.

Figuur 2: Bijzondere, lagere bomen op de tuinen

Wilt u meer over beschermde bomen weten? Informatie kunt u altijd krijgen. Hebt
u plannen met zo’n boom dan gelden er regels, waarvan de eerste is:
Vraag voor ingrijpende werkzaamheden aan een boom schriftelijk toestemming aan
het bestuur. Daarna zal op verzoek van het bestuur de Bomencommissie ter plaatse
een boomrapport opstellen en advies uitbrengen aan het bestuur, dat daarna een
besluit neemt.

Ook tijdens de overdracht van de tuinen komt de Bomencommissie in actie door een
tuinrapport van de betreffende tuinen op de stellen, waarin de conditie en de
plaats van eventuele beschermde bomen staan vermeld. Er wordt nu gewerkt aan
een archief met van alle tuinen een rapport, zodat bij tuinoverdracht het
tuinrapport alleen maar hoeft te worden gecontroleerd en eventueel aangepast.

In het lopende jaar 2017 werden drie tuinrapporten geleverd bij
tuinoverdrachten; acht maal werd boomadvies uitgebracht voor beschermde
bomen. Als gevolg daarvan werden acht bomen van de lijst afgevoerd, o.a. vanwege
stormschade en ziekte. Het betrof twee Californische cipressen, een fijnspar,
een berk, twee Leylandia cipressen en twee walnootbomen. De enige grote
schijnbeuk op ons park verloor zijn hoofdstam door storm. Het is te hopen dat er
weer vervangende nieuwe bomen op de tuinen komen…!

De Bomencommissie

catalpa; 3

tulpenboom; 2

appel; 2

magnolia; 2

jeneverbes; 2
schijnbeuk; 1

kweepeer; 1

walnoot; 1

kustdraaiden; 1

vaantjesboom;1

hulst; 1

abrikoos; 1

prunus; 1

Servische spar;
1

Kers; 1

treurpeer; 1
vijg; 1

peer; 1
Jap.esdoorn; 1

vaantjesboom 1
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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 Jeannette Schoone op tuin 61.

Als je vanaf de rotonde richting het ‘Jan van de Laan plantsoen’ loopt kom je aan de
linkerzijde langs tuin 61. Het is een smal perceel met een kleine kas en een huisje
van bescheiden formaat. Hier tuiniert Jeannette al een aantal jaren en word ik er
gastvrij ontvangen. Onder het genot van een kopje koffie stel ik haar de volgende
vragen:

Hoe ben je hier verzeild geraakt?
In 2010 wilde ik een tuin met het oog op mijn pensioen. Dat duurde nog jaren voor
het zover was maar ik dacht ik schrijf me maar alvast in omdat het wel een jaar of
vier kan duren voordat ik aan de beurt ben. Na een jaar kreeg ik echter al bericht
dat er plaats was. Ik kon maar liefst uit drie tuinen kiezen. Omdat ik de tuin in mijn
eentje doe, heb ik gekozen voor een kleinere tuin. Eigenlijk wilde ik op de
gemeenschappelijke grond - bij de woongemeenschap waar ik leef - een groentetuin
beginnen, maar het toenmalige bestuur zag dat niet zitten. Tegenwoordig denken ze
daar anders over, maar ik heb het hier intussen prima naar mijn zin.
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Wat heb je allemaal aan de tuin veranderd?
Als eerste heb ik een stuk grond vrij gemaakt om groente te kunnen telen.

De kas stond er al wel, maar de rest was enkel siertuin. Het opkweken in de lente
vind ik geweldig leuk om te doen en dan natuurlijk later het oogsten. Eten uit je
eigen tuin is toch wel bijzonder.

De naaldboom is erg groot en mocht niet verwijderd maar de onderste takken tot
2,5 meter mochten wel gesnoeid worden en dat heb ik gedaan met als resultaat veel
meer licht op de tuin. Echter de boomwortels nemen veel vocht uit de grond weg,
dus kan ik er jammer genoeg niet echt iets laten groeien behalve wat gras. Verder
heb ik 6 verhoogde bakken laten maken zodat ik daar kleine groenten en kruiden
kan telen op een voor mij gemakkelijke hoogte. Het idee daarvoor heb ik opgedaan
tijdens mijn jaren als ontwikkelingswerker in India. Een missionaris  had daar voor
de bergbevolking zulke bakken gemaakt zodat de bevolking zelf groente kon
verbouwen, wat daar anders niet mogelijk zou zijn geweest. Daar waren de poten
van de bakken op verschillende lengtes gemaakt, zodat ze tegen de berghellingen
konden staan. Dat was een heel mooi plaatje!
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In totaal heb ik – overal in de wereld – 20 jaar als verpleegkundige gewerkt. Ik
hield me bezig met voorlichting en gezondheidszorg, maar wat ook een belangrijke
taak was, is het mensen zelf groente te laten kweken zodat ze onafhankelijker
werden en goede voeding tot hun beschikking kregen als preventieve maatregel
tegen honger en ziekte. Dit laatste was echt een passie van mij.

Welke plannen heb je nog voor de toekomst?
Ik denk erover om nog wat gras weg te halen en er wat bessenstruiken neer te
zetten. Niets gaat volgens een opgezet plan: het komt zoals het gaat.
De kas zou wel wat groter mogen zijn, maar het is zo ook leuk. Er staan een paar
kleine fruitbomen en daar wil ik met stokken en gaas kooien voor maken zodat de
vogels er niet bij kunnen. Verder ben ik heel tevreden.

Van welke planten of bloemen in je tuin houd je het meest?
Het opkweken vind ik erg leuk. Uit die kleine zaadjes en dan kijken wat eruit komt.
En de oogsttijd is natuurlijk erg prettig. Verder heb ik geen voorkeur voor planten
of bloemen.
De boom* die voor de kas staat is echter prachtig.
In de lente komen daar - vóórdat het blad eraan komt -
al prachtige bloemen aan en later in het jaar gaat hij
voor de tweede maal bloeien! Ik weet niet precies
welke boomsoort het is.
In het voorjaar is het genieten van de krokussen en
narcissen. Toen ik deze tuin overnam waren alle
bloemen paars van kleur, nu heb ik er wel wat variatie
in  aangebracht. Ik houd van alle kleuren en heb nu
bijvoorbeeld rode en roze pioenrozen en in het
voorjaar bollen in allerlei tinten. De structuur van de
tuin is niet veranderd.

Doe je naast tuinieren nog meer op de tuin?
Niet veel. Ik lees hier wel eens de krant, maar verder ben ik niet het type om hier
te gaan zitten lezen of te relaxen, daar heb ik niet de rust voor. Ik heb zoveel
andere hobby's dat ik hier alleen kom om te tuinieren. Lekker ontspannen en de
ruimte om je hoofd eens lekker leeg te maken.

Zou je zonder de volkstuin kunnen?
Ja, als het niet meer gaat en ik er te oud voor ben geworden. Ik wil de tuin dan
goed nalaten. Zolang het lichamelijk goed gaat, wil ik hem zeker niet kwijt!

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

* (redactie) De boom is een Magnolia 'Susan'.
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Jan Vroegop in cijfers

Gewoon uit nieuwsgierigheid en omdat het tegenwoordig op de computer (Excel!)
zeer snel gaat, ben ik aan de hand van de ledenlijst van Jan Vroegop met wat
gegevens aan het stoeien geweest. Het geeft een aardig -anoniem- inkijkje in hoe
ons ledenbestand is opgebouwd.

De vereniging telt 129 leden, de partners van leden niet meegeteld.
- Samen zijn zij 8.290 jaar oud.

Dit betekent dat de gemiddelde leeftijd van de leden 64 jaar en 4 maanden is!
Ons oudste lid is 88 jaar, terwijl het jongste 28 jaar oud is.

- Frappant is, dat onze vereniging op dit moment géén dertigers telt; de op één na
jongste is 40 jaar. Jonger dan 65 jaar zijn 65 leden, tussen de 65 en 70 jaar
zijn 21 leden, terwijl we 43 leden hebben van 70 jaar en ouder!

- Van de 129 leden zijn er 30 vrouw.

Tot slot heb ik nog gekeken naar de duur van het lidmaatschap.
- In totaal zijn we 1643 jaar lid, wat momenteel neer komt op een gemiddelde van
12,73 jaar lidmaatschap. Bovenaan staat één tuinder, die 44 jaar lid is!

Dit is de stand van zaken op 1 september 2017.

Hans Holtmaat (tuin 92).

MET TUINIEREN KUN JE VELE VERJAARDAGEN VIEREN!
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September: de rijping op het veld valt tegen…!

Eén week van september te koud maakt ons als tuinliefhebbers nog niet
ongerust. Na een tweede week worden we wat bezorgder. [Redactie: “Maar na een derde

week, pfff…”] Hoe moet dat met die pompoenen die nog niet rijp zijn? Gaan we de
tuintafel en -stoelen binnen zetten? Zal de meeldauw het winnen van mijn
planten?

Wat we de afgelopen dagen in elk geval hebben kunnen testen, is de drainage
van onze tuin. Waar het lang nat bleef, moeten we in de winter of het
voorjaar mee aan de slag. Ophogen of draineren, geultjes graven naar een
lager punt waar het water heen mag. Planten, die te lang nat zullen staan (met
uitzondering van moeras- of waterplanten) of de winter niet goed of in het
geheel niet overleven. Als je planten nu volop wit van de meeldauw zijn, dan
moet je dat maar gewoon laten gebeuren. Meerjarige planten laten het blad
toch binnenkort vallen (wel goed verwijderen) en vruchtgroenten zullen niet
veel meer profiteren van levende bladeren. Sommigen onder jullie zullen trouw
hun gewassen hebben bespoten met zwavel om schimmel te voorkomen.
Bij droge momenten en zeker in de kas is het nuttig om hiermee door te gaan.

Nog even terug naar de vruchtgroenten...
Je pompoenen zullen niet veel meer rijpen nu.
Houd ze in de gaten, dat er geen rottings- of
schimmelplekken op de vruchten verschijnen.
Zijn de vruchten al tamelijk rijp, maar nog niet
geheel “op kleur”, dan is spoedig oogsten wel aan te bevelen. Veel vruchten
zijn alsnog in staat om bínnen na te rijpen. Te onrijpe vruchten kun je meteen
tot soep verwerken en zeer onrijpe pompoenen kun je gewoon als een
courgette beschouwen, geheel in blokjes snijden en lekker roerbakken. Een
courgette is tenslotte ook niets anders dan een onrijp gesneden pompoen.

Voor de druiven wordt het nu een beetje spannend. Elke warme dag - met wat
wind - zou welkom zijn, als de vruchten een grijze schimmel krijgen (Botrytis)
moet je niet te lang meer wachten met oogsten. De sterkste tomaten staan nu
nog fier te wachten op de zon. Wie weet komen er nog goede dagen aan,
anders kunnen de groene vruchten nog wat afrijpen binnen, of tot een
heerlijke chutney worden verwerkt.

Veel koolgewassen en andijvie hebben niet (of juist geen) last van dit
weertype. Sla en roodlof daarentegen moet je misschien ontdoen van het
onderste blad om ze een beetje “op pootjes” te helpen.

Bron: Nieuwsbrief van (Ton) Vreeken zaden
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AVONDWANDELING ‘LAATSTE LOODJES’ – 30 augustus jl.

Op 30 augustus is de avondwandeling van de Laatste Loodjes gestart en beëindigd
bij ons tuinpark Jan Vroegop. Wellicht door zeer slechte weersomstandigheden
hebben slechts 20 wandelaars aan deze avond deelgenomen. Toch was het met
elkaar een gezellige avond!

[Foto’s: Nel Paulisse - Bestuursleden van de Laatste Loodjes en de vermoeide wandelaars in onze Westring]

[Foto’s: Vereniging de Laatste Loodjes – wandelend op bezoek bij JV]

[Foto’s: Saskia Bakker – en nog weer verder wandelen…]
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Ginkgo Biloba
Ofwel: Japanse Notenboom of Chinese Tempelboom

Andere benamingen:  Fossil Tree (Eng.), Goethebaum en Elefantohrbaum (Du.) en
hier in Nederland: Tempelboom, notenboom, Venusboom, waaierboom, geheugen-
boom. De naam Ginkgo stamt van het Chinese woord YIn Hing of het Japanse woord
Gin Kyo, dat beide ‘Zilverabrikoos’ betekent.

De Ginkgo is de laatste vertegenwoordiger
van een plantenfamilie (Ginkgoacaea,
Ginkgoales of Ginkgophyte) die 300 miljoen
jaar oud is. Oorspronkelijk komt de Ginkgo
Biloba uit China, Japan en Korea. Het zijn de
Hollandse zeevaarders (VOC) geweest die de
Ginkgo uit Japan naar Europa hebben
gebracht, waar deze sinds 1750 als sierboom
aangeplant werd.

De eerste planten zijn door de Universiteit van Utrecht geplant en gekweekt
(Hortus Botanicus Utrecht 1927). Door zijn resistentie tegen schadelijke effecten
en zijn zeer gemakkelijke verzorging werd hij in Europa als stadsboom gebruikt. De
zeer jonge planten waren wel vorstgevoelig, later werd dan ook strengere vorst
getolereerd. In China, USA en Frankrijk wordt de Ginkgo voor commerciële
doeleinden verbouwd. In de andere delen van de wereld is het een zeer geliefde
sierplant.

De boom kan een hoogte bereiken van 35 tot 40 meter
en er zijn exemplaren die meer dan 1100 jaar oud zijn.
Hij groeit onregelmatig en kegelvormig.  Het is een hele
sterke boom, hij kan zelfs atoomexplosies overleven.
De bladeren
zijn meestal
dubbelgelobd,
waaierachtig
van vorm.
Typerend zijn
de in het
voorjaar zeer
heldere
groene kleur,
in de zomer de donkere groene kleur en in de herfst de
felgele kleur.
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De plant is gescheiden geslachtig, dat wil zeggen dat de mannelijke en vrouwelijke
kegels over verschillende bomen zijn verdeeld. De gele afscheiding van de
vrouwelijke kegels ruiken zeer onaangenaam naar boterzuur. De aan de binnenzijde
liggende zaadkern is daarentegen eetbaar en is in China een delicatesse.
Voor aanplant in de tuin moeten alleen gezonde, minstens 6-8 jaar oude planten op
een zonnige standplaats gekozen worden. De boom krijgt pas na 100 jaar een dikke
stam en een majestueuze kroon.

Het ontstaan van Ginkgo als medicijn:
Het verhaal gaat dat een Chinese keizer een ingeving kreeg om een aftreksel van de
Ginkgo Biloba te maken om dat aan de ouderen van het keizerlijke hof te laten
drinken opdat ze verlost werden van hun seniliteit. In 2800 voor Christus werd voor
het eerst het medicinale gebruik van Ginkgo-blad beschreven. Daarvoor werd de
Ginkgo-noot al gebruikt voor een betere spijsvertering. De noot was een medicijn
voor het hart, de longen, verbeterde het urineren en om de weerstand te verhogen
tegen schimmels en bacteriën. De bladeren werden gebruikt als gezichtsstoombad,
waarmee astma, verkoudheid en hoest konden worden genezen.

Omstreeks 1950 is men begonnen de werking van Ginkgo te onderzoeken. Door
systematisch onderzoek van de inhoudsstoffen vond men een wetenschappelijk
bewijs voor een betere doorbloeding van de haarvaatjes, ook die in de hersenen.
Een andere wetenschapper zag dat mensen die Gingko gebruikten meer emotionele
balans, een beter geheugen en toegenomen geestelijk welzijn vertoonden.
Inhoud stoffen :
Belangrijkste werkzame bestanddelen van Ginkgo zijn de flavonoïden, o.a.
quercetine en rutine,  en diverse fyto nutriënten.  Deze zijn hoofdzakelijk
werkzaam ter bevordering van doorbloeding van het gehele lichaam, ook in de
kleinste haarvaten van de hersenen.

Toepassing in de volksgeneeskunde en de homeopathie:
Hoofdzakelijke toepassingsgebieden zijn de behandeling van hersenaandoeningen en
doorbloedingsstoornissen in de hersenen. Daarbij staan verschillende vormen van
dementie en depressieve stoornissen op de voorgrond. Ook hoofdpijn, duizeligheid
en doorbloedingsstoornissen in de benen en tinnitus behoren tot het voorschrift-
spectrum.  Er zijn hele lijsten met toepassingen op internet te vinden.
Wie Gingko als geneeskrachtig middel wil gebruiken  wordt aangeraden advies in te
winnen bij een fythotherapeut, drogist of een apotheker. Deze kunnen ook
inlichtingen geven over de eventuele bijwerkingen en interacties met andere
medicijnen en kruiden. (Redactie: Zie verder op bldz. 19)

Bronnen: infonu.nl, Groot Handboek geneeskrachtige planten van Geert Verhelst, Pharma actueel
Varuvo, Apotheek.nl ,  Wikipedia . Afbeeldingen:  Bremmer boomkwekerijen, Wikipedia.
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September menu: aubergine, aardappels en tomaten
Recept van Ottolenghi uit zijn kookboek: ‘Plenty more…’ (variant op ‘shakshouka’)

Benodigdheden:
4 middelgrote tomaten, in blokjes van 1 cm (400 g)
½ kleine rode uit, fijngesneden (40 g)
2 theelepels witte wijnazijn
15 g peterselie, fijngesneden
1 eetlepel Thaise srirachasaus (of chilisaus)
2 aubergines, in blokjes van 3 cm (600 g)
250 ml olijfolie om te bakken
ca. 300 ml zonnebloemolie
600 g Charlotte aardappels (of vastkokende

soort), geschild in 3 mm dikke plakjes
80 g tahin
2 ½ eetlepel citroensap
1 klein teentje knoflook, fijngehakt
6 eieren, vers pocheren
1 theelepel sumak; 1 eetlepel koriander, fijngesneden; zout en zwarte peper, naar smaak.

Laat de tomatenblokjes 30 minuten in een zeef uitlekken. Doe ze in een middelgrote kom
en voeg ui, azijn, peterselie, sriracha en ¼ theel. zout toe. Meng alles losjes en zet opzij.

Meng de aubergineblokjes met 1 ½ theelepel zout, doe ze in een vergiet en laat ze boven
een kom een ½ uur uitlekken. Stort ze op een met keukenpapier bekleed bord en dep ze
droog. Doe 200 ml olijfolie in een sauteerpan van 26 cm doorsnee samen met alle olijfolie;
de olie moet tot 1 cm hoogte van de panwand komen, dus doe er eventueel nog wat meer olie
bij. Zet de pan op hoog vuur en frituur als hij goed heet is de aubergineblokjes in porties in
3-4 minuten rondom goudbruin. Schep ze met een schuimspaan uit de pan op een schaal die
met keukenpapier is bekleed en houd ze warm terwijl u de overige blokjes frituurt.
Laat de olie afkoelen, zeef hem in een pot –om later te gebruiken– en veeg de pan schoon.

Breng in een middelgrote pan ruim water aan de kook en blancheer de aardappels 3
minuten. Giet ze af, spoel ze onder de koude kraan en laat ze uitlekken. Doe 2 eetlepels
verse olijfolie in de sauteer- of hapjespan en zet hem op halfhoog tot hoog vuur. Doe de
aardappelplakjes erin en bak ze 10 minuten met ¼ theelepel zout en wat versgemalen
zwarte peper tot ze gaar en goudbruin zijn; schud de pan af en toe. Haal de pan van het
vuur en zet hem opzij.

Doe de tahin met 60 ml water, 1 ½ eetlepel citroensap, knoflook en een snufje zout in een
kom en roer tot de saus dik vloeibaar is. Schep de helft ervan over de gebakken aardappels
en verdeel de aubergines er bovenop. Giet de rest van de tahin erover en lepel de tomaten
daarop. Pocheer de eieren vlak voor u gaat eten en leg ze op de tomaten. Sprenkel er wat
olijfolie over, bestrooi met sumak en koriander en besprenkel met het overgebleven
citroensap. Zet dit vegetarische gerecht eenvoudig in de pan op tafel. Eet smakelijk!

[Ontvangen via: Henny Maud, tuin 9]
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SCHOOLTUINEN

Ter afsluiting van het schooltuinenjaar kregen de
kinderen een tuinspeurtocht aangeboden. Ze
moesten een aantal vragen beantwoorden, wat
onderling tot leuke antwoorden leidde. Ik moet
zeggen, ze hadden er zin in. We deden het op ons
gemak en er werd goed gediscussieerd samen, het
verbaasde mij dat ze niet wisten wat een ‘imker’
was. Ik was gewoon perplex, ze wisten het echt
niet!

Hopelijk is het toch nog goed gekomen, want de
week erop gingen ze naar de imker. Ik heb
begrepen dat ze het wel leuk vonden en zeker ook
leerzaam. Wel heb ik de indruk dat de kinderen de
schooltuinen - als onderbreking van het op school [Foto: kleindochter Nora met schoolkinderen]

in de klas zitten - als een ‘uitje’ zien.
De vrijwilligers moeten blijven enthousiasmeren voor het wieden, daar zijn ze nog
steeds geen fan van. Ondanks dat waren er toch een paar in mijn groep die het als
leuk en leerzaam hebben ervaren. Maar ik heb niet één kind in de vakantie op zijn
of haar tuintje gezien…?!

Met vriendelijke tuingroetjes, Liesbeth Akkerman, tuin 120.
--------------------------------------------------------------

RONDLEIDING over JAN VROEGOP

Onlangs waren Theo (Kraaij) en ik 40 jaar getrouwd.
Ik had lange tijd geleden aan Fred Roovers gevraagd
of hij dan mijn familie wilde rondleiden over ons
mooie tuinpark.
Na de taart en de koffie kwam hij ons ophalen voor
de toer. Hij heeft heel inspirerend verteld over de
flora en fauna op ons complex.
Fred, namens onze familie en vrienden Ontzettend
Bedankt (!), ze hebben het er nu nog over dat het zo
leuk was!

Dankjewel, Theo en Liesbeth, tuin 120.
Fred Roovers houdt een rondleiding.
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JAARAGENDA 2017

dinsdag 10 jan bestuursvergadering

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

woensdag 15 feb sluiting kopij zaterdag 22 juli schouw

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

zaterdag 4 mrt opening tuinseizoen zaterdag 19 aug zonnebloemen opmeten

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

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

dinsdag 14 mrt bestuursvergadering zaterdag 2 sep schouw

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

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

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

maandag 3 apr start schooltuinen zaterdag 16 sep redactievergadering

dinsdag 11 apr bestuursvergadering zaterdag 23 sep schouw

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

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

zaterdag 15 apr redactievergadering (zondag 1 okt seizoensafsluiting)

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

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

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

dinsdag 9 mei Algemene LedenVergadering dinsdag 7 nov bestuurvergadering

zaterdag 13 mei stekkenmarkt woensdag 8 nov sluiting kopij

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

dinsdag 23 mei bestuursvergadering zaterdag 18 nov inhaaldag/shredderdag

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

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

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

dinsdag 20 juni bestuursvergadering

woensdag 21 juni sluiting kopij

zaterdag 24 juni redactievergadering

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

September 2017. [Foto: Saskia Bakker]
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