
Februari 2018Jaargang 41, Nummer 1



0

De Vroegopper
Informatie- en mededelingenblad

Uitgave februari 2018
Jaargang 41
Nummer 1

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)
Beroepscommissie:
Lid: André van Arragon (tuin 109).
E: a.van.arragon@tele2.nl
Reservelid: Norma Stroo (tuin 70)
E: info@normastroo.nl

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-Thérèse Penders (tuin 39),
Alie Draisma (tuin 4)
Kopij: Brievenbus bij tuin 4 of 36A
Via E: vroegopper@gmail.com

Webmaster:
Hans Holtmaat (tuin 92)
E: hansholtmaat@gmail.com
René Roding (tuin 35)
E: roding@hetnet.nl

Arie Penning Shop
Open: zat. 3 maart t/m 17 november 2018
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

Infra-ploeg:
Projectmanager: Jan Baijens (tuin 59)
E: j.h.baijens@outlook.com
M: 06-37571672
Elektra: René Roding (tuin 35)
E: roding@hetnet.nl
M: 06-43192255

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

BESTUURSBESLUITEN en MEDEDELINGEN

Op 15 februari jl. werd in de gemeenteraadsvergadering van Zaanstad het Groen-
en Waterplan met enkele wijzigingen aangenomen.
Eén punt kreeg belangrijke aandacht vanwege de volkstuinen. In het stuk staat
dat de gemeente bij opheffing van een volkstuincomplex geen compensatie biedt.
De volkstuincomplexen in Zaanstad worden door een aantal gemeenteraads-
fracties wel op waarde geschat inzake sociaal maatschappelijk en cultureel
opzicht, maar ook betreffende de flora en fauna.
Aangenomen werd een motie van Groen Links - gesteund door een paar kleinere
partijen – waarin gepleit werd voor opname in de tekst van “een inspanningsver-
plichting van de gemeente” tot het bieden van vervangende grond elders in
Zaanstad in geval een volkstuincomplex zal worden bestemd voor woningbouw.
De wethouder zei voor alle duidelijkheid dat “groen” in de nota Groen- en Water-
beheer wordt gewaardeerd, maar garantie kon zij niet geven, aangezien in de
nieuwe gemeenteraad beleid moet worden gemaakt binnen het vastgestelde kader
van deze nota. Inclusief de aangenomen amendementen inzake de
inspanningsverplichting tot compensatie en het grote belang van voortbestaan van
schooltuinen, werd de nota Groen- en Waterbeheer vastgesteld. Een en ander valt
na te lezen onder: www.deorkaan.nl/donkere-wolken-boven-volkstuinen .
Het bestuur zal de ontwikkelingen in deze nauwgezet blijven volgen. Het kan niet
zo zijn dat mooie stukken groen opgeofferd worden aan woningbouw.

Ons verenigingsblad De Vroegopper is op onze website te lezen en ieder tuinlid
krijgt hem ook nog in de brievenbus. In overleg met de redactiecommissie zoekt
het bestuur naar een mogelijkheid om een Nieuwsbrief te ontwikkelen. En om
meer met de tijd mee te gaan willen bestuur en redactie de digitale weg zoeken.
Die Nieuwsbrief wordt  per e-mail naar de tuinders verzonden en zal vaker
gestuurd worden dan De Vroegopper. Het voordeel is dat met een nieuwsbrief
beter ingespeeld kan worden op de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging.
De Vroegopper verdwijnt niet geheel. Die zou mogelijk omgevormd kunnen worden
tot een Jaarboek. Het bestuur en de redactiecommissie vinden het belangrijk dat
de tuinleden hun oordeel hierover geven.
Er zal daarom binnenkort een 'voorbeeld' Nieuwsbrief worden gemaakt bij de
Vroegopper en in de Jaarvergadering komt dit punt op de agenda en zal er een
besluit worden genomen over hoe we hiermee verder gaan.
De tuinders die geen e-mail kunnen ontvangen krijgen uiteraard een 'papieren
editie' in hun tuinbrievenbus.

Ook al zit koning Winter op dit moment nog op de eerste rij, groeien zal alles net
als ieder jaar weer opnieuw…
Jacques Bot, voorzitter
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Nieuws uit onze tuinwinkel – de Arie Penning Shop

Vanaf ZATERDAG 3 MAART staat het winkelteam weer voor u klaar.
Iedere zaterdagochtend is onze tuinwinkel open van 10.00-13.00 uur.

POTGROND, TUINAARDE en MESTSTOFFEN zijn weer volop aanwezig.
De door u bestelde ZADEN en AARDAPPELS zijn inmiddels door Garantzaden bij
ons afgeleverd en u kunt deze afhalen in de winkel.

Heeft u nog geen zaden besteld, kom dan eens naar ons uitgebreide assortiment in
de winkel kijken.  De Obama’s, te vergelijken met de bekende Frieslanders, zijn
ook in de winkel afgeleverd en deze aardappel kan al heel vroeg gepoot worden.
N.B.: De AARDAPPELS komen dit jaar VÓÓRIN DE TUIN…

En… zoals  gebruikelijk 10 zakken tuinaarde en/of potgrond worden GRATIS bij u
op de tuin gebracht!

Wist u dat de winkel ook CADEAUBONNEN verkoopt? Een leuk geschenk om
iemand mee te verrassen.

Nieuw in 2018: voor onze winkelbezoekers staat een vers kopje KOFFIE klaar!

-----------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden Tuin 98 – Nico en Iris Vink

Tuin 117 – Ruby en Ramona Brugman
Wij heten jullie van harte welkom binnen Jan Vroegop!

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



3

LIEF & LEED

-------------------------------------------------------------
Dank! 25-11-2017
Bij deze wil ik de vereniging bedanken voor de kaart en prachtige bloemen die ik
heb ontvangen na mijn beenoperatie. Als alles naar wens verloopt, ben ik met het
volgende tuinseizoen weer op de been.
Jeannette Schoone, tuin 61
--------------------------------------------------------------
Lieve tuinvrienden, 14-02-2018
Op deze manier willen Alie en Fedde iedereen bedanken voor jullie belangstelling
na zijn operatie. Ik heb voorlopig de laatste controle gehad en voel me goed.
Ook bedankt voor de kaarten, telefoontjes en bezoek.
En Lief & Leed bedankt voor de kaart en mooie bos bloemen. Ook bedankt voor
jullie controle van ons tuinhuisje. We hopen dat we samen met jullie weer een mooi
tuinjaar tegemoet gaan…!
Alie en Fedde Douwsma, tuin 8.
--------------------------------------------------------------

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

Nieuwjaarsreceptie zondag 14 januari 2018 met heerlijke hapjes van diverse tuinleden…
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Kerst-kienen
Verslag van 10 december 2017

Het was bar-en-boos weer, sneeuw, gladde wegen en we dachten: ‘dit
wordt niks’, maar er was een goede opkomst en het was erg gezellig!
Dank aan de mensen die toch door dit winterweer gekomen zijn!

Dit kienen is door onze tuinders goed ontvangen en daarom willen wij
dit nogmaals organiseren. Dat zal voor Pasen worden, de datum is
inmiddels bekend (zie blz. 5).

Joke de Jongh (tuin 82) en Irene Hendriksen (tuin 55).
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Paas-kienen
Zondagmiddag 25 maart 2018

Van 14:00 tot 17:00 uur

Bij Tuinvereniging Jan Vroegop:
Kantine “de Westring”, Ringweg 280, 1507 BS Z’dam.

Iedereen - groot en klein - is van harte welkom!
Neem vrienden en/of familieleden die dit leuk vinden, mee.

Kienen met plankjes (gebruik fiches/muntjes/knopen of krijtjes).
In de pauze is de verkoop van de loten voor de Tombola die ná het
kienen wordt verloot.

Kienplankje € 1,50 per stuk Tombola lootjes € 0,50 per stuk.

Er staat bij de ingang een spaarpot; mochten jullie dit kienen te
goedkoop vinden, kunnen jullie een donatie doen voor de vereniging.

KOM KIENEN EN STEUN ONZE TUINVERENIGING !

Organisatie: Joke de Jongh (tuin 82) en Irene de Saunois (tuin 55).
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HET ALGEMEEN WERK – MAART 2018

Zaterdag 3 maart gaat het weer gebeuren: start Winkel, begin Algemeen werk en
- als het niet meer vriest - weer water op de tuin. Het begin van een nieuw seizoen
en de aftrap voor het algemeen werk voor wijk 1 en 4.

Veel staat er nog niet in blad, het gras en het onkruid groeien nog niet, maar er is
voldoende werk. Zo kunnen we eens alle groenstroken nalopen en er de wilde
Braam uitsteken. Het waterpeil van de greppel  langs de dijk begint te zakken dus
de greppel kunnen we nu mooi nog een keer uitharken.

Bij de poortingang op de dijk blijkt een pad vanaf de dijk naar de poort te lopen.
Dit pad is geheel overgroeid met gras. Als we dit pad zo onzichtbaar laten, is de
kans aanwezig dat ons ‘recht van overpad’ vervalt. Goede reden om hier eens flink
aan de gang te gaan.

Achter de Westring is alle rommel opgeruimd. De grote Els die hier stond is
omgewaaid en door Manuel en zijn medewerker Michel vakkundig verwijderd.
Een mooie goede gelegenheid om de groenstrook achter de winkel, de Westring
en de parkeerplaats schoon te maken van al het opschot.

We hopen dat alle tuiniers er dit jaar
even veel zin in hebben als vorig jaar.

Tot snel,
Ed Beerepoot / Flip Valk

[Foto: Alie Draisma] [Foto: Janneke Pepers]
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DE SCHOUW OP JAN VROEGOP

Zoals u ongetwijfeld hebt gezien, zijn wij het afgelopen jaar 2017
gestart met het digitale schouwrapport i.p.v. het papieren rapport.

Het voordeel hiervan is dat er een dialoog plaats kan vinden tussen de
schouwcommissie en de tuinder over de rapportage. Dit stelt ons in
staat om de rapportage met elkaar te bespreken en te komen tot
een passende oplossing.

Voorheen gebeurde het soms dat men het schouwrapport
ervoer als een proces-verbaal, mede omdat er geen
onderbouwing aanwezig was. We hopen dan ook dat een
digitaal schouwrapport anders wordt ervaren dan voorheen.

Verder hebben we een natte zomer en herfst achter de rug en dat is
duidelijk te zien aan de paden op het complex.

Daarbij doelen we op het onkruid. Uiteraard
heeft het ook te maken met de
werkzaamheden van de nieuwe water- en
elektravoorziening dat de paden nog steeds
modderig zijn, het is echter geen excuus om
de paden dan niet bij te houden !

Ook wil ik u er aan herinneren dat we vorig jaar gestart zijn met de
hagen weer op de júiste hoogte en breedte te brengen.
Voor diegenen die hieraan nog niet begonnen zijn, is
het raadzaam om dit snoeiwerk nú in februari/maart
uit te voeren, dat geeft de haag weer de tijd om vóór
de zomer goed uit te lopen. Tevens heeft u dan ook de
mogelijkheid om die wildgroei uit de haag te halen.

In de zomer van 2018 gaan we dan ook de eindcontrole uitvoeren.

De Schouwcommissie,
René Roding, Hajo Glandorff.
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Jan Vroegop  1980-2018, Zaandam

Lieve tuinders,
Dit was het dan, bijna 38 jaar lid van tuinvereniging Jan Vroegop.
Maar nu is het voorbij, wij zeggen dit met weemoed, maar door het
steeds moeizamer tuinieren zijn wij zo wijs om te stoppen.

Wat een gouden tijden hebben wij meegemaakt: dat hebben we te
danken aan al de vrijwilligers en de diverse besturen die we
mochten meemaken!

Wij zijn begonnen met tuinieren met heer Piet Kat als voorzitter.
Hij wist als geen ander van alles te organiseren en de mensen
daarbij te vinden. Open Dagen, bingo’s en steunen van goede doelen.
Dan al de veranderingen in de kantine, stoelen verven, gordijnen
naaien en niet te vergeten de Sint Nicolaas feesten en barbeques!

Ook de Stekjes markt die nu nog steeds veel aftrek heeft.
En we hadden een jaarlijkse Tuin-wedstrijd. Dit gaf veel tuinders
de motivatie goed hun best te doen met een geweldig resultaat!

Zo zijn we de jaren doorgewroet, want je leert wel werken, tuinen
wordt niet voor niets ”werk-kamp” genoemd, maar de natuur en de
opbrengst maken veel goed. Wat zullen we het missen: de rust,
het bezig zijn en vooral de mensen om ons heen.
Het praatje, de kop koffie en de borrel…

Ook wat de afgelopen jaren door het bestuur en de vele vrijwilligers
is gepresteerd is in één woord: GEWELDIG…! Dit kan ook alleen als
de sfeer heel goed is. Daarom dit stukje geheel uit ons hart.

Beste tuinvrienden, dit is voor ons geen algeheel afscheid, wij willen
als donateur verbonden blijven aan het tuingebeuren.
Hierbij bedanken wij iedereen voor de fijne jaren bij Jan Vroegop…!

Liefs, Ria en Niek van Dijk, tuin 117.
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Tuin 117 is inmiddels verkocht…
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Tuinhuisjes  op Jan Vroegop.

Ons tuinpark werd in 1946 - een jaar na de oorlog - gesticht om te voorzien in de
grote behoefte aan nutstuinen, moestuinen dus, waar groenten voor eigen verbruik
konden worden verbouwd.

Van lieverlee ontstond er ook behoefte aan opberghuisjes en met het toenemen
van de welvaart steeds meer aan tuinhuisjes. De gemeente ging met ons mee en
stond de bouw ervan toe onder controle van het bestuur. De bouw van tuinhuisjes
liep parallel met een verschuiving van het karakter van de tuinen: van moestuinen
naar gemengde tuinen en siertuinen.

Met de opkomst van tuinieren
als dagrecreatie veranderden
ook de huisjes.
Aanvankelijk betrof het
voornamelijk zelfgebouwde
werk- en opberghuisjes en
misschien meer schuurtjes en
tweedehands directieketen.
Door vaklieden getimmerde
huisjes en kant-en-klare
huisjes besteld bij een
timmerbedrijf waren een
zeldzaamheid. Het moest

Ons kleinste huisje, een monument. functioneel en goedkoop zijn.
Slechts een enkele doe-het-zelver liet zich inspireren om er iets bijzonders van
te maken. Zo heb ik fietsend langs de dijk tot in de jaren ’80 een huisje met een
heuse Zaanse klokgevel bewonderd op Jan Vroegop ten westen van de Wilgenlaan.
De bouwer vond dat mooi, al was het wel te hoog volgens de bouwregels. Over
smaak valt niet te twisten, zegt men dan. Kijk maar naar het nieuwe stadshart van
Zaandam, waar vele Zaanse geveltjes op elkaar zijn gestapeld. De meeste mensen
vinden het mooi of origineel, maar anderen vinden het te veel van het goede of
oubollig, want over smaak kan men wel degelijk twisten.
Een jaar terug sprak ik met het bestuurslid voor de tuinhuisjes Dörte Roth, die
architect is, over haar ideale tuinhuisje, als ze de vrije hand kreeg (en een zak
geld). Na lang denken zag ze als ideaal een ontwerp voor een traditioneel huisje,
maar dan betimmerd met forse tweedehands steigerplanken in de stijl van de
Edamse ontwerper Piet Hein Eek. Daaraan vastgebouwd in dezelfde hoogte- en
breedtematen  stelde zij zich een grote kas voor. Een tuinhuisje dus verlengd met
een even grote kas. Het was een mooi idee. Ik stelde toen voor om samen een
stukje te schrijven over de tuinhuisjes voor de Vroegopper. Het is er niet van
gekomen. Dörte verhuisde kort erna en verliet de vereniging.
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In het gesprek over
aantrekkelijke tuinhuisjes
kwamen we tot de conclusie dat
we gegeven de kostprijs geen
hoogstandjes mochten
verwachten op de tuinen.
Toch zagen we genoeg
mogelijkheden om een aardig
huisje te krijgen. Zo zijn in het
verleden veel tweedehands
bouw- en directieketen - die
tot zestig jaar geleden in
zwang waren met openslaande

Tweede leven voor een oude directiekeet deuren en ramen met een
roedeverdeling - als aantrekkelijk tuinhuisje een tweede leven begonnen. Er zijn
er nog steeds een paar (tuin 63, 66).

Naarmate de welvaart toenam
ontstond er een markt voor
geprefabriceerde tuinhuisjes.
Daaronder bieden de huisjes
met rabatbetimmering de
meeste keus aan modellen. Ook
op Jan Vroegop zijn mooie
voorbeelden van dergelijke
huisjes aanwezig (b.v. op tuin
22, 5a, 3). Hoewel deze
huisjes ook als bouwpakket te
leveren zijn, worden ze op Jan
Vroegop meer en meer
verdrongen door de populaire
zelfbouw blokhutmodellen.

Mooi, strak timmerwerk
De meeste nieuwbouw betreft deze vaak brede chaletachtige blokhutten van
28 tot wel 56 mm dikke balken met hoekoverstek en flink dakoverstek en vaak
met doorlopend dak als veranda. Maar de huisjes zijn door de ver uitstekende
daken en de tamelijk kleine ramen nogal donker, zeker met een veranda. En die
veranda heb je soms weer nodig omdat je buiten wilt zitten als er binnen minder
licht is, een vicieuze cirkel. De blokhutten ogen wat somber en zwaar mede omdat
het verandahekwerk ook massief en zwaar is uitgevoerd. Hier en daar wordt de
sombere uitstraling tegengegaan door frivole gegolfde windveren en
raamomlijstingen, maar het blijven een beetje Tirol-in-Noord-Holland-huisjes.
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Maar ook hier geldt: smaken verschillen. Voordelen van dit type huisje zijn de
minder gecompliceerde zelfbouw-
mogelijkheden en de grote
ervaring die er op ons park is met
deze populaire blokhutpakketten.
Gelukkig blijft het geheel zelf
bouwen van een huisje voor
tuinders, die wat willen en kunnen,
nog steeds aantrekkelijk. Vaak is
het gewoon degelijk timmerwerk
zonder fratsen, maar er zijn er
geen twee gelijk en dat geeft
variatie op het tuinpark.

De jongste populaire zelfbouwblokhut

Daarnaast zijn er ook zelf getimmerde huisjes gebouwd met een creatief ontwerp.
Soms zie je een huisje dat je leuk vindt, omdat ze iets extra’s hebben. Dat kan
het ontwerp zijn, het bouwmateriaal, de ligging, de kleur, de situering in de tuin

(b.v. tuin 5b of 29)

Van nabij maak ik dit jaar de bouw van zo’n
huisje mee. Er is nu bijna een jaar hard aan
gewerkt door de familie Schipper op tuin 42.
Het resultaat is een met leien gedekt huisje
met open lichte veranda onder de magnifieke
eik, die hun tuin rijk is. Het geheel met
gepotdekselde betimmering en geschilderd in
een mooie, lichte, iets vaalgroene kleur. Maar
dit alles ging niet van een leien dakje. Dit
voorjaar zullen er nog enkele aanpassingen
aan het huisje gedaan worden.
Maar dit huisje wordt zeker een aanwinst.

Werk in uitvoering
Zelf bouwen is een klus, maar het geeft de voldoening, dat je je eigen paradijsje
hebt gecreëerd.
Gezien de grote variatie die de zelf ontworpen huisjes met zich meebrengen,
leveren deze huisjes de meest levendige bijdrage aan ons tuinpark!
Maar uiteindelijk geldt voor alle huisjes: Smaken verschillen en over smaak valt
niet te twisten of toch wel?

Jan Besteman, tuin 38
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Deze keer bespreek ik géén tuin van Jan Vroegop maar heb ik een opmerkelijke
locatie uitgekozen: de Hortus in Amsterdam.
Die is zeker de moeite waard om aandacht aan te schenken.

Een oase van schoonheid en rust midden in Amsterdam waar je je in een andere
wereld kunt wanen. Dus aan iedereen wil ik zeggen: op naar de Hortus in A’dam !
Zeker nu het echte tuinseizoen nog moet beginnen en er nog tijd is om andere
tuinen te bezoeken. Dit is een echte aanrader. Ook al is het buiten ijskoud, in de
kassen van de Hortus is het goed toeven!

Hoe is de Hortus ontstaan?
De Hortus in Amsterdam is één van de oudste botanische tuinen in de wereld.
Er wordt hier 365 jaar lang vanuit een wetenschappelijke visie planten verzameld.
Er zijn hier maar liefst 4000 originele plantensoorten te vinden. De Hortus
ontstond aan het begin van de 17e eeuw als de Hortus Medicus, een medicinale
kruidentuin. Ook nu nog kun je er allerlei plantenexemplaren van toen terugvinden
in de snippendaaltuin. De vorm van deze tuin is gebaseerd op de rechthoekige
bedden die men in de middeleeuwen gebruikte.  Nu is de Hortus vooral beroemd
vanwege de bijzondere exemplaren die je er kunt zien.

Wat is er te vinden?
Er zijn drie kassen en er is een buitentuin. De kassen zijn werkelijk prachtig.
Vooral de palmenkas is oogverblindend ! Er is een grote glazen koepel en via een
trap kun je over de palmbomen kijken. Heel speciaal. Hij werd gebouwd in 1911 en
is nu een beschermd monument. Je vindt er naast de palmen ook varens, een
kaneelboom en Philodendron met lange luchtwortels. Verder is er nog een
vlinderkas waar het hele jaar door vlinders te bewonderen zijn. De tropische
planten in deze kas zijn gebruiksplanten.
Zo vind je er bijvoorbeeld planten waarvan men koffie, cacao, thee, rijst, riet-
suiker en peper kan oogsten.
Tenslotte is er de drieklimatenkas. Deze is een redelijk nieuwe toevoeging aan de
Hortus. Ontworpen in 1993 is hij dus een ultramoderne constructie. Deze kas is
verdeeld in drie klimaatzones en via verschillende paadjes kun je rondlopen door
het Kaapse struikgewas, de droge woestijn en de tropische jungle.
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Naast de snippendaaltuin vind je er ook een grote vijver. Hierin groeit de
Reuzenrabarber die aan de rand wordt omlijst door een duinperk en een
rododendronperk. Dit geeft natuurlijk in de lente een mooi kleurenspectakel.
Dus nog heel even wachten met het bezoeken van de Hortus.

Als laatste is er het halfrond. Dit is
een formele tuin die is ingedeeld in
halfronde bedden die allen afgebakend
zijn met een Buxus-haagje. Planten die
genetisch dicht bij elkaar liggen, staan
dicht bij elkaar en degene die het
minst met elkaar delen staan het verst
uiteen. In de zomer is het een bonte
bloemenzee, maar in de winter kun je
juist de strakke vormen bewonderen.

De Hortus heeft een winkel en een café in de monumentale oranjerie. Het café is
een unieke plek en maakte voor mij het bezoek aan de Hortus compleet. Mocht je
een originele plek zoeken om met anderen te gaan lunchen of gewoon een bakkie te
doen, dan is dit echt een aanrader!

Bijzondere exemplaren:
De 300 jaar oude Oost-Kaapse broodboom van de
uitgestorven soort Woodii, de enige Victoria amazonica
oftewel de Reuzenwaterlelie in de buitenvijver en de
wereldberoemde Drakenbloedboom.
De Reuzenwaterlelie is de beroemste plant uit de Hortus.
Omdat deze ieder jaar weer opnieuw uit zaad moet
worden opgekweekt is deze alleen te zien in de zomer.
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Waar is de Hortus en hoe kom je er?
Het adres is Plantage Middenlaan 2a, te Amsterdam. Je kunt er met de auto
komen, maar het parkeren kan moeilijk zijn. Beter kun je met het openbaar
vervoer gaan: vanaf het Centraal Station tram 9 of 14 nemen, uitstappen op het
Mr. Visserplein óf de metro lijn 51, 53 en 54 nemen en uitstappen bij de halte
Waterlooplein, aan de zijde van het Hortusplantsoen.

Openingstijden:
Iedere dag van 10 tot 17 uur en alleen gesloten op 25 december en 1 januari.

Is het gratis?
Nee, helaas is het best wel een beetje duur: namelijk € 9.50 euro voor een
volwassene. Maar je zult het meer dan de moeite waard vinden.
Wat is de prijs voor een geweldige dag die je nooit meer zult vergeten?
Precies, die is niet in geld uit te drukken. En wie weet doe je er wel ideeën op voor
je eigen tuin op ons schitterende complex!

Bron: www.dehortus.nl / Wikipedia / Home&garden.

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

Wat wordt het weer in maart: nog winter of vroeg voorjaar?
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Teken
Het gedrag van een teek.
Door het gedrag van een teek te begrijpen word het eenvoudiger om
voorzorgsmaatregelen te treffen om een tekenbeet proberen te voorkomen.
(Hier in NL hebben we de schapenteek Lyxodida, een harde teek, herkenbaar door
een schildje over het achterlijf).

Teken bewonen onze natuur. Hongerige teken klimmen omhoog langs grasstengels,
planten en struiken – heel zelden in bomen - totdat ze op de juiste hoogte zitten
om over te stappen op iemand die hen kan voeden: dieren en mensen. Ze voeden
zich met het bloed van zoogdieren, vogels en reptielen.

Het ei-stadium is passief. In elk volgend stadium voedt de zich ontwikkelende
teek zich slechts eenmalig, dan volgt een rustperiode om zo in het volgende
stadium te belanden. De volwassen mannetjes en vrouwtjes paren, meestal
gebeurt dit tijdens het verblijf op de gastheer. Dit is meestal een grote
gastheer: zoals reeën, herten, paarden en dus ook op mensen.
Zodra een teek een gastheer gevonden heeft, gaat zij op zoek naar een warm
plekje: onder de oksels, in de knieholte, de liezen, de nek, maar zij kan ook op
andere plaatsen gaan zitten. Eenmaal een goed plekje gevonden, bijt zij zich vast
en zuigt bloed uit het lichaam.
Na de paring zuigt het vrouwtje zich vol met
bloed van de gastheer en zwelt haar lichaam
op. Volgezogen laat ze zich los en valt op de
grond. Het bloed is nodig voor de ontwikkeling
van de eitjes. Als de eitjes rijp zijn, legt het
vrouwtje de eieren op de bodem en sterft.
In de herfst legt zij 1000-2000 eieren.
Mannetjes teken kunnen meerdere keren
paren, zij hebben geen bloed nodig en zij zullen dus ook niet bijten.

Door beschermende kleding te dragen, kun je voorkomen dat een teek op je
overstapt. Op internet worden een aantal zuivere etherische oliën genoemd die de
teek NIET prettig vindt:
1. Lavendel, insecten haten deze geur.
2. ‘PennyRoyal’, een muntsoort, giftig voor insecten.
3. Citroengras, heeft citroenachtige geur, deze olie weert teken en vlooien en

kan direct op de huid worden aangebracht.
4. Eucalyptus, samen met citronella, om insecten weg te houden.
5. Limoen, ook deze kan insecten en dus ook teken weren.
Pas wel op met het aanbrengen op je kleding en huid ! [Zie volgende bladzij…!]
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Dit geldt voor alle etherische oliën: Het puur aanbrengen van etherische olie
op de huid en vervolgens blootstelling aan de zon is NIET aan te bevelen !!!
Recept:
- voor citroenolie, op een flesje van 30 ml basisolie of crème: 12 druppels citroen;
- voor limoenolie: op een flesje van 30 ml basisolie of crème:

4 druppels koudgeperste limoen olie.

Teken zijn het gehéle jaar actief, maar hebben een top in activiteit tussen april
en september. De actuele informatie is te vinden op www.Tekenradar.nl
Verder is het goed om binnen 24 uur na een risicovolle activiteit*
een tekencheck** te doen.

*Wat zijn risicovolle activiteiten?
Wandelen in de natuur, mountain biken, paard-
rijden, tuinieren, kamperen en buiten spelen.
**Tekencheck:
Controleer je lichaam zorgvuldig: plekken als
de liezen, knieholtes, oksels, bilspleet en
achter de oren. Controleer jezelf en je
kinderen nauwkeurig, teken zijn klein en je
voelt de beet meestal niet. Laat iemand anders
de plekken controleren die je niet goed kunt zien. [Voorzijde Tekenkaart]

Als je een teek vindt: verwijder hem meteen en evt. voor onderzoek bewaren!
Hoe verwijder je een teek:
1. Gebruik een goede tekenkaart (zie ook blz. 18) of een puntige pincet.
2. Irriteer de teek niet met olie of alcohol voordat je hem verwijdert: door de

stress gaat hij juist de stoffen uitscheiden die je niet in je lichaam wilt krijgen.
3. Pak de teek vanaf de kop zo dicht mogelijk op de huid aan de pootjes vast.

Het gaat erom dat je voorkomt dat het lichaam van de teek, waar de besmette
Borrelia-bacterie in kan zitten, niet beschadigd raakt.

4. Trek de teek vervolgens langzaam en recht uit de huid.
5. Desinfecteer het wondje met alcohol (70 %) of jodium.
6. Maak de pincet of tekenkaart na afloop schoon met alcohol.
7. Noteer datum en plaats van de tekenbeet. Houd een logboekje bij met evt.

klachten, dit kan later nuttig zijn als je ondanks alles toch besmet bent geraakt.

Krijg je na een tekenbeet één van de volgende klachten, neem dan contact op met
de huisarts:
- Een ring of vlek op de huid die langzaam groter wordt, deze kan tot 3 maanden

ná een tekenbeet nog verschijnen.
- Koorts, spier- en gewrichtspijn, zenuwklachten in de eerste weken na een

tekenbeet.
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Tekenkaart
Belangrijk: Verwijder de teek zo snel mogelijk, dan is er minder risico op
de 'ziekte van Lyme' of andere ziekten die door een teek kunnen worden
overgedragen. Gebruik hiervoor de Tekenkaart.
Hoe gebruik je de Tekenkaart:
1. Trek de Tekenkaart langzaam over de huid zodat de kop van de

teek wordt vastgeklemd in de smalle spleet.
2. De Tekenkaart mag bij de punt licht gebogen zijn

(zie afbeelding op de voorzijde).
3. Trek de Tekenkaart gelijkmatig verder (niet opheffen!) en houd

hierbij - indien mogelijk - de huid strak.
4. De teek laat nu langzaam los.
5. Maak de Tekenkaart schoon na elk gebruik.
6. De Tekenkaart kan keer op keer worden gebruikt.

De teek wordt met de Tekenkaart snel en nauwkeurig verwijderd.
Doordat de teek niet wordt samengeknepen, loop je minder risico dat
de teek zijn maaginhoud, met mogelijk smetstof ledigt in het lichaam
van zijn slachtoffer.

Voorbeelden van ziektes welke overgedragen kunnen worden
door teken aan mens en dier:
1. Ziekte van Lyme (Borrelia-bacterie)

2. Babesiose

3. Ehrlichiose

4. Fièvre boutonneuse
5. Teken-encephalitis

6. F,S.M.E.

Als de teek besmet is met de Borrelia-bacterie, kan op deze wijze de bacterie in
je lichaam komen. Volgens het RIVM is 1 op de 5 teken besmet. Als de teek bínnen
24 uur op de juiste manier verwijderd wordt, is de kans op de ziekte van Lyme
aanzienlijk verkleind, maar nog niet onmogelijk. Overigens leiden ook niet alle
beten door besmette teken tot de ziekte van Lyme, slechts 1 op de 500 beten.
Bovendien krijgt niet iedereen dezelfde klachten bij de ziekte van Lyme.
Het RIVM doet onderzoek naar teken en alle gevolgen van eventuele besmetting,
via www.tekenradar.nl kunt u meedoen met dit onderzoek.

Diagnose: De helft van de eventueel met de bacterie besmette mensen krijgen
een ringvormige huiduitslag, Erythema Migrans. Als je deze huiduitslag krijgt,
betekent dit dat je zéker besmet bent met de bacterie.
Let op: als je géén ringvormige huiduitslag krijgt, kun je toch besmet zijn !
Maak ook van deze uitslag weer een foto, voorzien van datum.
In het geval van deze huiduitslag is behandeling met antibiotica noodzakelijk.
Hoe sneller je na besmetting met deze antibiotica begint, hoe succesvoller de
behandeling is. Ervaring toont aan dat een kuur van 2 – max. 4 weken vaak tot
genezing leidt.

Adviezen voor het bezoek aan de arts:
Bereid je voor, wees duidelijk, neem het logboek mee, wees open en stel vragen.
De eerste 8 weken van de infectie heeft testen geen zin: het lichaam heeft nog
onvoldoende antistoffen aangemaakt. Ook in het latere stadium blijft testen
problematisch. Er is nog geen betrouwbare gestandaardiseerde test. Er zijn wel
testen voor bloed, hersenvocht en lichaamsvochten, maar de bacterie en zijn
gedrag zijn te divers om hieraan conclusies te verbinden.
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Verder even aandacht voor de tekenkaart:
Deze is gemaakt en verspreid door de Lymevereniging. De kaart heeft het
formaat van een creditkaart, is dus in de portemonnee te bewaren en je hebt hem
altijd bij je. Investering: 6 euro, kosten 5 euro + verzendkosten.
Tip! Doe deze Tekenkaart in je portemonnee en je bent op alles voorbereid.

Interessante sites en materialen zijn te vinden bij:
het RIVM, de www.tekenradar.nl en de Lymevereniging.
De app: ‘Tekenbeet’, gelanceerd door het RIVM in 2014 (Androïd en Iphone).

Bronnen:  Wikipedia,  RIVM.nl/tekenbeten, Lymevereniging.nl, www.tekenradar.nl,
www.aromalifestyle.nl , www.naturetoday.com (natuurkalender).

Ter info: herkomst namen, Teek besmet met de Borrelia Burgdorferi, familie van de spirocheten.
Naam van de bacterie: Willy Burfdorfer wist de spirocheten te traceren, zo is zijn naam verleend
aan deze bacterie.
Ziekte van Lyme : naam Lyme is afkomstig van het plaatsje Old Lyme in de Verenigde Staten waar
de ziekte het eerst is vastgesteld.
-------------------------------------------------------------------

Nog meer ongenode gasten…?

Genode gasten mogen wel binnenkomen, lekker licht en warm bij de kachel…!
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DE SCHOOLTUINEN

Helaas zal er dit jaar geen gebruik worden gemaakt van onze zgn. Schooltuinen.
Organisatorisch is het voor de school niet mogelijk door combinatieklassen en de
daarmee gepaard gaande onvoldoende leerkrachten om de kinderen te begeleiden
voor de schooltuinen. Dat vinden wij vooral voor al die kinderen heel jammer!
We hopen dat dit in het nieuwe schooljaar wel weer mogelijk zal zijn.

---------------------------------------------------------------------------
[Advertenties]

[Japanse Kweepeer]

--------------------------------------------------------------------------------------------
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JAARAGENDA 2018

zondag 14 jan Nieuwjaarsreceptie woensdag 4 juli Alg.werk, senioren (3e)

dinsdag 23 jan Bestuursvergadering zaterdag 14 juli Alg.werk, wijk 2 en 3 (3e)

dinsdag 20 feb Bestuursverg. + kandidaatleden dinsdag 4 sept Bestuursvergadering

woensdag 21 feb Vroegopper, sluiting kopij zaterdag 8 sept Alg.werk, wijk 1 en 4 (4e)

zaterdag 3 mrt Tuinwinkel opening + evt. water woensdag 12 sept Alg.werk, senioren (4e)

zaterdag 3 mrt Alg.werk, wijk 1 en 4 (1e) zondag 16 sept Najaarsmarkt

woensdag 14 mrt Alg.werk, senioren (1e) zaterdag 22 sept Alg.werk, wijk 2 en 3 (4e)

dinsdag 20 mrt Bestuursvergadering dinsdag 2 okt Bestuursvergadering

zondag 25 mrt Paaskienen zaterdag 6 okt Alg.werk, wijk 1 en 4 (5e)

zaterdag 7 apr Alg.werk, wijk 2 en 3 (1e) woensdag 17 okt Alg.werk, senioren (5e)

dinsdag 17 apr Bestuursvergadering zaterdag 3 nov Alg.werk, wijk 2 en 3 (5e)

woensdag 18 apr Vroegopper, sluiting kopij dinsdag 6 nov Bestuursvergadering

zaterdag 28 apr Alg.werk, wijk 1 en 4 (2e) zaterdag 17 nov Shredderdag

woensdag 9 mei Alg.werk, senioren (2e) zaterdag 17 nov Tuinwinkel sluiting

zaterdag 12 mei Stekken- of Voorjaarsmarkt zondag 18 nov Jubilarissendag

dinsdag 15 mei Bestuursvergadering zondag 18 nov Afsluiting tuinseizoen

woensdag 30 mei Alg. Ledenvergadering (ALV) dinsdag 11 dec Bestuursvergadering + overleg 1e jrs.

zaterdag 2 juni Alg.werk, wijk 2 en 3 (2e)

dinsdag 19 juni Bestuursvergadering

zaterdag 23 juni Alg.werk, wijk 1 en 4 (3e)

dinsdag 26 juni JV – Nieuwsbrief (vh.Vroegopper)

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018: gezelligheid kent geen tijd…!
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