
April 2018Jaargang 41, Nummer 2



0

De Vroegopper
Informatie- en mededelingenblad

Uitgave april 2018
Jaargang 41
Nummer 2

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: Marian van Amesfoort (tuin 11)
E: m.vanamesfoort@amstol.nl
M: 06-53940733

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:
Jurriaan Blok (tuin 96)
E: ikrodas@gmail.com
M: 06-47084233

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

Webmasters:
Eric van der Linden (tuin 36A),
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 Jonker (tuin 85)
E: r.jonker12@chello.nl
M: 06-52455425

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

Algemeen Werk:
Wijk 1-4: Ed Beerepoot en Flip Valk
Senioren: Henk Kruse 06-54327555



1

BESTUURSBESLUITEN en MEDEDELINGEN

Op 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Deze wet beoogt dat
persoonsgegevens niet zonder meer bewerkt en beheerd mogen worden door
verenigingen en bedrijven.
Overeenkomstig deze nieuwe wet is ons verenigingsbestuur verplicht aan nieuwe
leden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming te vragen en te verkrijgen om
rechtmatig hun persoonsgegevens te verwerken. Dit wordt ook verwoord onder
het koop-/verkoopcontract. Het bestuur moet ook aantonen welk doel zij heeft
voor het verwerken van de persoonsgegevens van de tuinleden.
Daarbij hebben de leden van de vereniging het recht van inzage in hun dossier dat
door de vereniging is opgebouwd en wordt gehanteerd. Door deze wetsvernieuwing
worden verenigingsleden en hun persoonsgegevens nog meer beschermd. Tenslotte
dient het bestuur duidelijk aan te geven hoe zij de persoonsgegevens opslaat en
beschermt.

Het bestuur heeft besloten contact op te nemen met de Westzanerdijk
Buurtvereniging om te vernemen of Jan Vroegop lid zou kunnen worden en langs
die weg wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen . Te noemen valt dat beide
partijen als vereniging in een afhankelijkheidspositie staan in relatie tot de
gemeente.

Voorts heeft het bestuur besloten om deze Vroegopper van april als laatste te
laten verschijnen in papiervorm. Dat zal voor sommigen een teleurstelling zijn en
anderen zullen er geen traan om laten. In ieder geval kan de vereniging zo € 1.560
per jaar in de knip houden. We willen met de ontwikkelingen meegaan. Jan Vroegop
heeft een website www.janvroegop.nl waarop we algemene informatie kunnen
verstrekken voor aspirant-leden en geïnteresseerden voor een volkstuin.
Nieuw in de ontwikkelingen is dat het bestuur een 'nieuwsbrief' wil introduceren.
In tegenstelling tot de Vroegopper zal de nieuwsbrief per e-mail naar de tuinders
worden verzonden, een proefversie kan men verwachten rond zaterdag 28 april.
Voordelen zijn een flinke kostenbesparing per jaar, de nieuwsbrief is niet
datumgebonden en kan dus gemaild worden als de omstandigheden dat vereisen.
We vergeten uiteraard niet de tuinders die geen computer of tablet, geen
mailadres hebben. Zij krijgen de nieuwsbrief uitgeprint op papier in hun
brievenbus op de tuin. Op de algemene ledenvergadering van eind mei zult u
hierover meer horen. Dan vraagt het bestuur of u zich in het bestuursstandpunt
kunt vinden.

Jacques Bot, voorzitter
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Nieuws uit onze tuinwinkel – de Arie Penning Shop

Het gaat heel goed met onze winkel. Binnen 6 weken waren er al twee pallets
tuinaarde verkocht! Er moet dan ook gezegd worden dat we kwalitatief prachtige
TUINAARDE en POTGROND in de winkel verkopen. We hebben het vergeleken
met potgrond van de bouwmarkten en supermarkt en het resultaat van oppotten in
potgrond uit onze winkel en die van de supermarkt vertoonde grote verschillen.

Grote dank is verschuldigd aan onze VRIJWILLIGERS die hand- en spandiensten
verlenen aan de winkel; zij sjouwen en kruien zware zakken en gasflessen en bij
afname van 10 zakken grond van 40 liter bezorgen zij die gratis op uw tuin!
Er is weer aanvulzand aanwezig en er zijn 3 pallets tuinaarde bezorgd.

Heel belangrijk is het dat u uw GASSLANG regelmatig vervangt. Als er een lek is,
zijn de gevolgen niet te overzien. Voor gasslang kunt u ook in de winkel terecht.

Naast de winkel zijn twee betonnen
bakken geplaatst en hierin zullen we
PLANTJES gaan opkweken voor de
verkoop. Dus als straks uw zaaigoed
niet allemaal is opgekomen, kunt u een
kijkje komen nemen bij onze winkel.

De winkel is elke zaterdag open van 10.00-13.00 uur.

Daarnaast hebben we nog voldoende keuze aan veel
toegepaste GROENTEZADEN waar onze tuinders zeer
tevreden over zijn.
En als herhaling:
wist u dat de winkel ook CADEAUBONNEN verkoopt?
Een fijn geschenk om iemand mee te verrassen.

-----------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden Tuin 41 – Ingrid Molenaar

Tuin 87 – Toker Kalac
Wij wensen jullie een fijne tijd bij Jan Vroegop!

-----------------------------------------------------
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LIEF & LEED

-------------------------------------------------------------
Hoi, 06-03-2018
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie kaart en gezellige bos bloemen
die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie (17-01-2018).
Vandaag(6-03) weer voor het eerst op de tuin bezig geweest.
Wat hebben we daar naar uitgekeken. Tot gauw.
Hartelijke groet, Ria Gijssen, tuin 64A
-------------------------------------------------------------
Aan de Lief & Leed commissie 24-03-2018
Bedankt voor de kaarten en bloemen tijdens mijn ziek zijn. En bij deze wil ik alle
tuinleden bedanken voor hun steun en medeleven. Hierbij ook vriendelijk bedankt!
Familie Amelo, tuin 48
--------------------------------------------------------------

Tip van Bouw en Schouw
Beste tuinders,

Nu het nieuwe seizoen is aangebroken en er weer volop plannen worden gesmeed
om tuin of tuinhuis eens flink aan te pakken, willen we je graag een tip geven.

Het komt nog weleens voor dat er reeds veel en mooi (bouw)werk is verricht
wat achteraf niet aan het huishoudelijk reglement voldoet, dus:
pak het Huishoudelijk Reglement erbij vóórdat er een spade de grond in gaat!
Dit voorkomt dat het gedane werk alsnog wordt afgekeurd!

Mocht je twijfelen over je op stapel staande plannen, dan is de bouw- en schouw-
commissie altijd bereid om je bij het werk te adviseren of dit te bespreken met
het dagelijks bestuur.

De bouw- en schouwcommissie,
René Roding en Hajo Glandorff
E: roding@hetnet.nl
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PAAS-KIENEN, verslag van zondagmiddag 25 maart jl.

Beste tuinlieden,

Op 25 maart hebben we het Paas-kienen gehad in de Westering.
Van veel mensen hebben we te horen gekregen dat het allemaal zo
goed verzorgd was. Veel blije gezichten.
Het is weer goed ontvangen, daarom hebben we de volgende al weer in
de planning:

Zondag 16 december 2018:
Kerstkienen

Organisatie: Joke de Jongh (tuin 82) en Irene de Saunois (tuin 55).
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STEKKENRUILDAG – zaterdag 12 mei

Op zaterdag 12 mei is er weer een stekken- en plantjesruilmarkt op de Rotonde.
De meeste tuinders weten hoe het werkt, maar voor de nieuwe tuinders volgt hier
ons systeem.

Heeft u stekken of zaaigoed of tuinplanten over dan kunt u deze ruilen tegen
andere planten of anders kunt u deze eventueel kopen, ze zijn niet duur.
Op de dag van de stekjesmarkt kunt u uw overtollig plantgoed vóór 10 uur bij
de kraam afleveren. Komt allen naar de markt!

De stekjes- of voorjaarsmarkt is van 10.00 UUR tot 13.00 UUR

Met vriendelijke groet, Annie Vet, Agnes Beerepoot, Sonja en Engel Tjipjes.

ZONNEBLOEM WEDSTRIJD – vanaf 12 mei

Ook is er weer een zonnebloem wedstrijd voor de
kinderen en kleinkinderen. Je kan zaterdag 12 mei
zaadjes óf een plantje bij de kraam ophalen, maar alle
soorten zonnebloemen tellen mee.

De meting van de plant, jouw zonnebloem, is op
zaterdag 25 augustus. Maar zet wel je naam (of de
naam van het kind) bij de plant.

Er zijn weer 3 mooie prijzen te winnen!
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De VROEGOPPER in een nieuwe jas: de NIEUWSBRIEF

Deze Vroegopper van april 2018 is wellicht de laatste in zo’n gedrukte, papieren
hoedanigheid. Tegenwoordig is het o.a. in verband met het milieu en de kosten
niet meer verstandig om een verenigingsblad in papieren toestand uit te geven.
Daarom heeft het bestuur met de redactie overleg gehad en zij hebben gesproken
over een vernieuwde versie van ons verenigingsblad: de Jan Vroegop Nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief kan 12x per jaar uitkomen en elke maand het belangrijkste
nieuws en de plannen digitaal, dus per e-mail, aan al onze tuinleden berichten. Dat
is tegenwoordig het gebruikelijke medium om leden van een vereniging te
informeren en op de hoogte te houden van alle details de vereniging betreffende.
Daarom hebben wij naast deze papieren uitgave een proefuitgave gefabriceerd,
de Jan Vroegop Nieuwsbrief van april 2018, die u rond zaterdag 28 april in uw
digitale postbus - de inbox van uw e-mailadres – kunt verwachten, waarbij ieder lid
met internet deze digitale versie kan bewonderen. Het is mogelijk dat deze brief
de 1e keer in uw spam of ongewenste e-mailbox terechtkomt. Dit kunt u voor de
volgende keer voorkómen door ons e-mailadres als ‘gewenst’ of als ‘veilige
afzender’ aan te geven. Voor leden die geen e-mailadres hebben, wordt de
nieuwsbrief geprint en in de brievenbus op de tuin gedeponeerd.

In de nieuwsbrief zullen dezelfde zaken worden opgenomen als we gewend zijn van
de Vroegopper, dus interne informatie voor alle leden, echter de nieuwsbrief kan
- in verband met minder moeite en zeer weinig tot geen kosten – veel meer keren
per jaar in uw digitale brievenbus belanden.
Dus wat opgenomen wordt:
- het informatieblad en de bestuursbesluiten,
- info over nieuwe tuinleden, lief & leed berichtjes, verenigingsbijeenkomsten,
- het algemeen werk en over de bouw- en schouw of andere commissies
- tuin in beeld, de pluktuin, tuindersverhalen, over tuinplanten, tuindieren enz.
- vraag & aanbod, vnl. tuinonderwerpen of onderlinge wisseling van tuinzaken,
- de agenda en berichten van de AVVN, onze brancheorganisatie
- en natuurlijk de advertenties van onze toeleveranciers.

Mochten er zaken zijn die snel aan de leden bericht moeten worden, zal men soms
een spoedbericht in de vorm van de nieuwsbrief ontvangen, bijv. bij overlijden van
een tuinlid, maar ook o.a. bij het centraal afsluiten van het water, enz.

Wij zien uit naar jullie positieve reacties, maar voor opmerkingen staan wij altijd
open voor bespreking en eventuele verbetering ervan.

de Redactie.
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ONZE JAN VROEGOP-WEBSITE en NIEUWSBRIEF

In mei wordt onze website www.janvroegop.nl vernieuwd.
Dit ook in verband met onze nieuwe nieuwsbrief die vaker zal verschijnen dan we
gewend zijn van deze Vroegopper. Het kan voorkomen dat je de afbeeldingen, de
foto’s behorend bij de nieuwsbrief niet in die e-mail kunt zien.

Waarom zijn afbeeldingen niet altijd direct zichtbaar in nieuwsbrieven?
Het kan gebeuren dat je in de nieuwsbrief de afbeeldingen, dus foto’s e.d. niet
kunt waarnemen, maar dat er een vakje verschijnt met een kruisje erin.

In de meeste e-mailprogramma's worden afbeeldingen niet standaard vertoond.
Dat dit zo is heeft te maken met spam. Spammers gebruikten vroeger
afbeeldingen om te zien of e-mailadressen actief waren. Om dit te voorkomen
wordt het laden van afbeeldingen in een aantal e-mailprogramma's tegenwoordig
uitgesteld.
Als gebruiker moet je eerst expliciet aangeven dat je afbeeldingen wilt zien.

Op veel mobiele telefoons, waaronder de iPhone, worden afbeeldingen overigens
wèl meteen geladen, net als in de meeste webmail (Gmail, Outlook.com) en in
sommige e-mailprogramma's voor de desktop (zoals Apple Mail).

de Webmasters.

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

[Jan Vroegop: eveneens Zaans geluk….]
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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 ben ik bij Winnie en Jan-Willem uitgenodigd om in de avondzon te
komen genieten van een heerlijke maaltijd terwijl ik mijn vragen kan stellen over
hun bezigheden op de tuin. Hieronder het verhaal van de familie Schipper, tuin 42.

Hoe kwamen jullie hier verzeild?
Wij woonden in Maastricht en onze dochter was in de Zaanstreek gaan wonen.
Zodoende leerden we de omgeving kennen. We zijn geen Limburgers en wilden
graag weer terug naar ‘Holland’. Dus zo'n 2 jaar geleden hebben we nabij het
centrum van Zaandam een appartement gekocht. Echter een tuin was toch ‘een
must’. Wij hadden ons al eerder ingeschreven voor een tuin op Jan Vroegop, dan
dat we ons huis gekocht hadden. Echter we
dachten wel dat we nog zo'n 4 jaar moesten
wachten, omdat er nog 14 mensen voor ons
op de lijst stonden. Dat kwam wel goed uit,
want tegen die tijd zou Jan-Willem met
pensioen gaan.  We verhuisden op de 13e
januari en het weekend daarna kregen we al
een belletje van Nel. Tot onze grote
verrassing hoorden wij dat er al een tuin
beschikbaar was.

Helaas hadden wij intussen al wel al ons
tuingereedschap van de hand gedaan omdat
we dit niet 4 jaar wilden gaan bewaren.
Winnie heeft jarenlang een succesvol
bedrijf gehad met bloemschikken, met het materiaal dat daarbij hoorde, dus dat
was wel jammer. De tuin op Jan Vroegop maakte in januari een trieste indruk,
maar na een week bedenktijd hebben we hem toch genomen. Het was vooral de
plek: het oude gedeelte van Jan Vroegop met de mooie ligusterhagen.
Maar wat ons werkelijk over de drempel trok was de enorme eikenboom midden in
de tuin. Die vinden we nog steeds schitterend!
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Wat hebben jullie allemaal aan de tuin veranderd?
We kunnen beter vertellen wat er nog is overgebleven dan wat er allemaal is
weggehaald. Zo zijn er nog de paden, de kas, sommige bloemenborders en de
houtopslag. Verder is alles uit de tuin verwijderd en zijn we begonnen met het
creëren van onze tuin. Omdat deze tuin onderdeel was van een dubbele, stond er
ook geen huisje. Dat gingen we dus bouwen. We besloten wel zelf iets te
ontwerpen en te maken. We zijn niet voor de gemakkelijke weg gegaan door even
een blokhut neer te zetten. Het is nu na 2 jaar klaar aan de buitenkant, maar aan
de binnenkant moet nog veel gebeuren. Het is precies zoals we het mooi en
werkzaam vinden. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk gerecycled
materiaal te gebruiken omdat er al te veel verspild wordt in onze consumptie-
maatschappij. Veel zoeken, vragen en Marktplaatsen dus. Niet alleen heel nuttig
maar ook heel leuk om te doen!

Welke plannen hebben jullie nog in de toekomst?
We zijn nu nog in de opbouwfase. Borders zoals ze in een Engelse cottage garden
hebben, is wel iets waar we naar gaan streven. Die zijn zo geweldig om te zien. De
basis staat, maar er moet nog wat gebeuren om het te krijgen zoals we voor ogen
hebben.

Wat geeft jullie de meeste voldoening?
De pluktuin die we hebben gemaakt geeft ons een voldaan gevoel. Bijvoorbeeld als
we in de avond naar huis gaan en je kan dan nog even een handje Lathyrus plukken
om mee te nemen, dat blijft heel bijzonder. Bloemen knippen met het geluid van
de vogeltjes op de achtergrond maakt ons echt gelukkig. Winnie is vooral bezig
met het tuinieren en Jan-Willem is meer van de constructies bouwen. Zo is er voor
beiden iets te doen wat tevreden stelt. We hebben ook een beeldbepalende boom
gezet: een Cercis. Deze heeft een donkerrood leerachtig blad in de vorm van een
hart. We hopen alleen dat hij nu de winter heeft overleefd.
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Wat doen jullie naast tuinieren nog meer op de tuin?
Winnie: "Ik vind het leuk om te fotograferen, echter daar heb ik nu nog geen tijd
voor, ben druk met werken en er is in de tuin nog zoveel te doen."
Jan-Willem: "Voorlopig ben ik nog bezig met het afbouwen van ons huisje en
daarna zie ik wel wat er op mij af komt."

Zouden jullie zonder de tuin kunnen?
Nee! We komen hier tot
rust. Als je hier op het
complex aankomt, betreed
je een andere wereld. Dat
blijft een speciale ervaring.
Jan-Willem: " Voordat we
de tuin hadden, wilde ik
altijd iets doen dat iets
betekende in de
samenleving, maar sinds we
hier een tuin hebben, kan ik
niet wachten om met
pensioen te gaan!"

Interview en foto’s: Janneke Pepers.
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HET ALGEMEEN WERK – APRIL/MEI 2018

Het onkruid groeit weer als kool. Het is nu de tijd om de graspolletjes op de paden
met alle middelen te lijf te gaan.

Hoeveel zaadjes zal een graspolletje hebben: 20 of 50 ? Als je het polletje dus de
kans geeft dit zaad te laten vallen en 10 zaadjes ervan kunnen wortelen – dit in
een week of 4 tijd - dan zie je hoe snel je een groot probleem krijgt. Om dit vóór
te zijn, heb ik de zichtbare polletjes op de rotonde en de parkeerplaatsen al een
keer behandeld. Nu moet het resultaat al zichtbaar zijn.

Het pad vanaf de dijk naar de poort is weer bijna helemaal zichtbaar. Nog een
keer algemeen werk en deze klus is klaar. Parkeerplaats 3 is opgeknapt, de
struiken in de randen zijn uitgedund en er is goed onkruid weggehaald, we gaan
hiermee door.

Er is weer een ronde gelopen om zichtbare bramen weg te knippen, de houtwal is
weer een beetje geordend en de openbare paden zijn schoongeblazen. Van de
Westring en de winkel zijn de ramen gelapt en is het houtwerk afgenomen.
Ook bij de hoofdpoort is de groenstrook in onderhoud genomen. We hopen dan ook
dat de bakken weer met planten gevuld gaan worden!

Er is een schildersploegje ontstaan dat het bankje bij de winkel stevig
onderhanden heeft genomen. We hopen dat de dames nog meer schilderklusjes
willen gaan doen.

Het eerstvolgende algemeen werk is op zaterdag 28 april, dan wordt het tijd om
te gaan maaien.

Ed Beerepoot.
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Kiemgroenten worden al langere tijd gebruikt bij maaltijden zoals bijvoorbeeld
tuinkers. De laatse tijd is er vooral op het internet veel informatie over te vinden.
Wat het onduidelijk maakt is dat de termen door elkaar worden gebruikt. Naast
kiemgroente noemt men het ook wel ‘cress’ of ‘scheuten’. Daarom noem ik het hier
alleen kiemgroenten.

Kiemgroente kun je het hele jaar door thuis maken. Smakelijk en vers. Er zitten
meer goede voedingsstoffen in dan in volgroeide groenten, echter doordat je er
maar weinig van gebruikt, maakt dat relatief gezien niet een erg groot verschil.
Waar wel een voordeel in zit, is dat je voor een lekkere smaak minder zout nodig
hebt. Dus als je salades en broodbeleg of bijvoorbeeld een pizza extra smakelijk
wilt maken, dan is dit een echte uitkomst.

Kiemgroente kun je opkweken door zaden in een pot met water te doen, als deze
na een paar dagen voldoende ontkiemd zijn, kun je ze gebruiken. Ook kan je heel
vroeg geoogste groente gebruiken die je opkweekt op een voedingsbed, zoals
tuinkers. Jonge scheuten van bijvoorbeeld erwten noemt men niet kiemgroente
maar ‘scheuten’ omdat er al wat bladvorming aanwezig is, maar in principe is het
groeiproces hetzelfde.
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Hoe maak je het?
Je hebt een glazen pot, kaasdoek of een alternatief daarvoor èn water nodig. Doe
de zaadjes in de pot met een beetje water en laat ze een dag weken. Daarna span
je het doek over de opening van de pot. Het water giet je er nu uit en spoel het
even met vers water. Giet het wel goed af anders kan er schimmelvorming
ontstaan. Spoel nu tweemaal daags de zaadjes en na een paar dagen heb je een
volle pot met kiemgroenten.

Voor bijvoorbeeld de tuinkers neem je een
platte bak en vul het met stekgrond. Zaai ruim
omdat de plantjes niet veel ruimte nodig
hebben voor groei. Oogst door de tuinkers net
boven de wortel af te knippen.

Voorbeelden van zaden die je kunt gebruiken:
prei - tuinkers - taugé - zonnebloempitten - pompoenpitten - linzen - ui - wortel -
peterselie - basilicum - granen - doperwten - radijs - bieten - broccoli.

Pas op: géén zaden van planten uit de nachtschadefamilie gebruiken. Dus géén
aardappel, tomaat of aubergine!

Tip: experimenteer met de groente die je lekker vindt. Bewaar na de oogst van
bijvoorbeeld een pompoen, de zaadjes voor het maken van je kiemgroente.

Smakelijk eten!

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

13

Hoe maak je het?
Je hebt een glazen pot, kaasdoek of een alternatief daarvoor èn water nodig. Doe
de zaadjes in de pot met een beetje water en laat ze een dag weken. Daarna span
je het doek over de opening van de pot. Het water giet je er nu uit en spoel het
even met vers water. Giet het wel goed af anders kan er schimmelvorming
ontstaan. Spoel nu tweemaal daags de zaadjes en na een paar dagen heb je een
volle pot met kiemgroenten.

Voor bijvoorbeeld de tuinkers neem je een
platte bak en vul het met stekgrond. Zaai ruim
omdat de plantjes niet veel ruimte nodig
hebben voor groei. Oogst door de tuinkers net
boven de wortel af te knippen.

Voorbeelden van zaden die je kunt gebruiken:
prei - tuinkers - taugé - zonnebloempitten - pompoenpitten - linzen - ui - wortel -
peterselie - basilicum - granen - doperwten - radijs - bieten - broccoli.

Pas op: géén zaden van planten uit de nachtschadefamilie gebruiken. Dus géén
aardappel, tomaat of aubergine!

Tip: experimenteer met de groente die je lekker vindt. Bewaar na de oogst van
bijvoorbeeld een pompoen, de zaadjes voor het maken van je kiemgroente.

Smakelijk eten!

---------------------------------------------------------------------------
[Advertenties]
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Smakelijk eten!

---------------------------------------------------------------------------
[Advertenties]
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EHBO - Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

Algemeen:

In het huishoudelijk reglement staat het volgende betreffende dit onderwerp
onder Ongevallenpreventie vermeld:
Er mogen op de tuin geen materialen verwerkt worden die bij brand giftige
dampen en of gassen veroorzaken. Er wordt geadviseerd een brandblusser (die
jaarlijks gecontroleerd moet worden) en een functioneel gevulde EHBO-doos
aanwezig te hebben. Wat zit er zoal in een EHBO doos?

De aanbevolen inhoud van een BHV-koffer:

Inhoud speciaal voor de BHV’er Afmetingen: 32 x 22 x 13 cm.
1x Reddingsdeken goud/zilver
1x Safe kiss beademingsdoekje 1x Vingerbobs á 5 stuks
2x Gazofix (rekbaar fixatiewindsel) 8 cm x 4 m 1x Verbandschaar 14 cm RVS
2x Leukostrip (zwaluwstaartjes) 4 cm x 38 mm 3x Vinyl handschoenen per paar verpakt
1x Tekenpincet 1x Zak (wond)pleisters 30 stuks

Algemene EHBO-artikelen: Algemene verbandsartikelen:
1x Desinfectant 30 ml 2x Elastisch hydrofiele zwachtel 6 cm x 4 m
2x Driekante doek (mitella) 4x Gaaskompres 5 cm x 7,5 cm (1/16) cm steriel
1x Pleisterstrip 6 cm x 1 m 4x Gaaskompres 10 cm x 10 cm steriel
1x Rol hechtpleister 2,5 cm x 5 m 5x Metalline kompres 10 cm x 12 cm
1x Splinterpincet 8 cm RVS 4x Snelverband 10 cm x 12 cm gerold (nr. 3)
1x Stroomdiagram 3x Wondsnelverband 6 cm x 8 cm plat model

1x Universeel (steun)windsel 8 cm x 5 m.

Onder onze tuinders bevinden zich een aantal mensen met een medische
achtergrond. Ook zijn er een aantal mensen aanwezig met BHV-achtergrond.
Of hun kennis actueel is, bijgehouden, en of deze mensen zich bekend willen
maken is voor mij op dit moment onduidelijk. Wel wil ik de niet-medische mensen
op het volgende attenderen:

Als u een aanvullende zorgverzekering hebt, wordt een EHBO-cursus geheel of
gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar (vaak tot € 150 per jaar).
Bekijk hiervoor de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Bovendien bestaat er de EHBO-app van het Rode kruis, deze is gratis te
downloaden voor de bezitters van een Iphone of een Android.
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In deze app staan aanwijzingen wat te doen bij de meest voorkomende situatie:
 Bewusteloosheid, ademt wel
 Hevige bloeding
 Brandwonden
 Ademt niet, reanimeren
 Vergiftiging
 Ernstige verslikking.

(de bezoeker wordt stap voor stap uitgelegd hoe te handelen - met een sprekende
stem word je door de situatie heen geleid)

Daaronder bevinden zich vier tabs:
 (WIT) Eerste hulp bij, met een rijtje veel voorkomende zaken in alfabetische

volgorde. Eerst nog een onderverdeling in sport : met hieronder een lijst in
alfabetische volgorde en kinderen (idem lijst) en daarna algemeen voorkomende
zaken (Alcoholvergiftiging, allergische  reactie, astma aanval, berenklauw,
beroerte bevriezing etc.)

 (GROEN) Zoek een AED locatie.  Als de locatievoorziening aanstaat kun je
locaties zien waar een AED zich bevind en of deze recent is gecontroleerd.

 (ROOD)  Zoek een EHBO post.
 (ROOD)  Bel 112.

Deze app is absoluut gebruikersvriendelijk en alle belangrijke informatie is
aanwezig. Een aanrader om te downloaden.
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In het geval van grotere calamiteiten:

Zaanse huisartsen doen geen dienst meer tijdens de avonduren en in de weekends.

In geval van een calamiteit:
Huisartsenpost Zaandam:  telefoon 075-653 30 00.

Tevens dient men de kortste weg naar het Zaans Medisch Centrum te weten.

Heeft u spoedeisende zorg nodig?
 Is er een levensbedreigende situatie?

Bel 112.
 Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 u:

Bel uw huisarts. Als uw huisarts dat nodig vindt, zal hij/zij u
doorverwijzen naar de Spoedzorg van het ziekenhuis.

 Avond/nacht/weekend/feestdagen:

Bel de Huisartsenpost: 075 - 653 30 00.

 Wat moet u meenemen?

Legitimatiebewijs  en  Zorgpas van de zorgverzekeraar.

De spoedzorg heeft een eigen ingang aan de Heijermansstraat.
Er is één balie voor de Spoedeisende Hulp (SEH) en de Huisartsenpost
Zaanstreek.

De kortste weg van Jan Vroegop naar het ZMC.
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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 25 aug Zonnebloemwedstrijd

woensdag 21 feb Vroegopper, sluiting kopij dinsdag 4 sept Bestuursvergadering

zaterdag 3 mrt Tuinwinkel opening + evt. water zaterdag 8 sept Alg.werk, wijk 1 en 4 (4e)

zaterdag 3 mrt Alg.werk, wijk 1 en 4 (1e) woensdag 12 sept Alg.werk, senioren (4e)

woensdag 14 mrt Alg.werk, senioren (1e) zondag 16 sept Najaarsmarkt

dinsdag 20 mrt Bestuursvergadering zaterdag 22 sept Alg.werk, wijk 2 en 3 (4e)

zondag 25 mrt Paaskienen dinsdag 2 okt Bestuursvergadering

zaterdag 7 apr Alg.werk, wijk 2 en 3 (1e) zaterdag 6 okt Alg.werk, wijk 1 en 4 (5e)

dinsdag 17 apr Bestuursvergadering woensdag 17 okt Alg.werk, senioren (5e)

woensdag 18 apr Vroegopper, sluiting kopij zaterdag 3 nov Alg.werk, wijk 2 en 3 (5e)

zaterdag 28 apr Alg.werk, wijk 1 en 4 (2e) dinsdag 6 nov Bestuursvergadering

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

zaterdag 12 mei Stekken- of Voorjaarsmarkt zaterdag 17 nov Tuinwinkel sluiting

dinsdag 15 mei Bestuursvergadering zondag 18 nov Jubilarissendag

woensdag 30 mei Alg. Ledenvergadering (ALV) zondag 18 nov Afsluiting tuinseizoen

zaterdag 2 juni Alg.werk, wijk 2 en 3 (2e) dinsdag 11 dec Bestuursvergadering + overleg 1e jrs.

dinsdag 19 juni Bestuursvergadering zondag 16 dec Kerstkienen

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

dinsdag 26 juni JV – Nieuwsbrief (vh.Vroegopper)

Sinds vorige maand staat er voor klanten elke zaterdagochtend van 10-13 uur een vers kopje
koffie in onze tuinwinkel klaar. Daarvan heeft al menige tuinder mogen genieten!
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