
Agenda
Zaterdag 1 oktober 16.00 uur

Italiaanse avond
 

Zaterdag 8 oktober 13.30 uur
Workshop mandvlechten

 
Dinsdag 25 oktober  20.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 

Zaterdag 5 november 10-13 uur
Workshop "Gebruik natuurlijke materia

len in de tuin"
 

Zaterdag 7 januari 11.00 uur
Nieuwjaarsreceptie

Mega-klus bijna voltooid!
De haagbeuk aan de Singel- en Noorder
laan was in de loop der jaren zo hoog
geworden, dat knippen bijna geen doen
meer was. Er moest een fors stuk vanaf,
maar dat bleek makkelijker gezegd dan

gedaan. Tak voor tak moest worden
weggeknipt. Ook de zaag kwam er aan te
pas. Op de foto Gerard Soonius en Henk
van Schagen. Zeer bedankt voor de
inspanning!

Zonder Werken
Niets is 80 jaar!!
Mensen dienen zich te houden
aan de wetten der natuur.
Wie daartegen dikwijls zondigt
raakt zijn kracht kwijt op den duur.
Werken, hard en ingespannen,
veel en lang, het kan geen kwaad,
mits men daar bij tijd en wijle
ook de kunst van rust verstaat.
Wie nooit tijd heeft voor iets prettigs,
zelden aan zijn nachtrust komt,
is lang voor het nodig is,
opgebruikt en afgestompt.
’s Mensen lichaam is een accu,
krachtbron van het grootste nut.
Maar hij dient steeds bijgeladen,
anders raakt hij uitgeput.
Vraag aan de natuur, maar nimmer
al te lang, een groot krediet;
energie op afbetaling
levert zij u spoedig niet.
Energie kan slechts ontplooien
wie daarvan voldoende heeft.
En van hebben is slechts sprake
als men zeer verstandig leeft. 
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Peul en boon
Was het een goed bonenjaar? Bij de echte
tuinders zaten, zoals elk jaar, de stokken
dik onder het blad. En daar onder bossen
bonen. Bij anderen kwamen de stengeltjes
net over de helft en hing er hier en daar
een gelig blaadje. Wat is het geheim? Alom
hoor je toch dat bonen kweken geen
problemen hoeft op te leveren! Ze wor
den zelfs als veevoer geoogst. Ja de boon
staat niet in hoog aanzien. Dat was vroeger
ook al zo; kon je geen vlees betalen dan at
men bonen. En dat is een goede keuze, als
het om eiwitten gaat, zijn ze stukken
duurzamer dan gefokt vlees.
 
De opbrengst per hectare is tien tot
twintig maal hoger. Voordeel is ook dat je

de bonen gedroogd kunt vervoeren en
bewaren. Het laatste kost wel wat tijd,
vandaar dat de conservenindustrie hele
oogsten opkoopt, inmaakt of invriest. De
voedingswaarde van conserven is bijna
gelijk aan vers; die van diepvries soms zelfs
beter. Dit komt omdat de oogst binnen
enkele uren verwerkt wordt. De "verse"
bonen in de winkel komen soms van ver.
Ze liggen ook wel eens een tijdje te wach
ten op een klant. De voedingswaarde gaat
dan aanzienlijk achteruit. Vers uit eigen
tuin dus!!  Eiwitten, heel veel vezels, vita
mine B, het zit er allemaal in.
 
Eén nadeeltje: de koolhydraten worden in
de dikke darm afgebroken en daar komt
gas bij vrij. En echt niet alleen bij bruine
bonen!                                        DS

De groene vingers van Ria Mario – Van ‘t
Hoff (Berkenlaan 27)
Voordat Ria neerstreek aan de Berkenlaan
was ze actief op een van de zojuist geo
pende kwart- of “schoffel”tuintjes. Na een
jaar kwam haar huidige, ietwat verwaar
loosde tuin vrij en aarzelde ze geen mo
ment. Er was een hoop werk te doen, maar
niet gehinderd door een tekort aan tijd,
had ze al snel een aantal wensen uitge
voerd. Het is een heel natuurlijke tuin met
verrassende, verborgen plekjes. Op haar
grasveldje, omzoomd door bloeiende
planten, staat ouderwets tuinmeubilair.
Op haar verjaardag ontvangt ze hier haar
familie (tien broers!) en zorgt voor een
verantwoorde maaltijd. Ze heeft jarenlang
een restaurant in Bloemendaal gehad en
weet dus wat gastvrijheid betekent.
 
Daarna heeft ze tien jaar in tussen Nancy
en Reims in een landhuis met 20 kamers
gewoond. Er lag ook een tuintje omheen
van 2 hectare. Behalve het onderhoud had
ze ook de nodige zorgen over schietgrage
jagers, die het gemunt hadden op de aan

wezige zangvogels. En daar hoef je bij Ria
dus geen begrip voor te verwachten, die
renvriend als ze is. Toen ik aanschoof aan
de grote tafel, vlak bij haar huisje, zat fa
milie koolmees al te wachten. Zij aan een
broodje pindakaas, wij aan de koffie. Re
gelmatig komen de mezen uit haar hand
eten.
 
Haar huisje is gezellig, landelijk ingericht.
Hier en daar hangen verrassend fraai ge
schilderde stillevens; ook een hobby van
Ria. Door een smal, langwerpig raam aan
de achterzijde heb je een mooi doorkijkje
naar het water achter de huizen aan de
Slaperdijk. In de bijzonder ruime kas staan
tomaten en verder kweekt ze oa bonen
en courgettes. Haar voorkeur gaat toch
uit naar bloemen, die overigens welbewust
worden gekozen. Ria is zo wie zo met hart
en ziel op haar tuin in de weer!
 
Dick Saher
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Tweede van links, naast Henk, John Engelchor die

weer een belangrijk aandeel had in de organisatie

Midzomeravond 25 juni 2011
Sterke mannen hebben `s middags de
tenten opgebouwd, wat nog een hele klus
was. Vanaf 21.00 uur arriveerden de
ZWN-ers en namen plaats aan de lange
tafels die opgevrolijkt waren door prach
tige gevulde bloemenvazen. Tegen kwart
over negen werd er een welkomstwoord
gesproken en iedereen genoot ziender
ogen van zijn drankje. in een ontspannen
sfeer.
 
Rond half tien zong Patrick de Noort zijn
Nederlandse repertoire, en toen de Rol
ling Stones begonnen te rollen, gingen de
beentjes van de vloer. Een DJ draaide tij
dens de pauze van Patrick rock en roll,
bluessongs en muziek uit de jaren zestig.
De heer en mevrouw van Schagen en de
heer en mevrouw Roodselaar hebben
lieten zien dat ze de danspasjes nog goed

beheersten en zo waren er meer die lek
ker uit de bol gingen.
 
Voor de bierdrinkers stond er een mooie
biercaravan, die ook bemand werd door
twee heren en een dame. Ook voor de
inwendige mens werd  goed gezorgd, zoals
saté met stokbrood, broodje beenham
met saus en de dames liepen gehaktballe
tjes te serveren. Halverwege de avond
bracht Patrick nog een lied van John Len
non en Blöf ten gehore en iedereen luis
terde met volle aandacht.
 
Na afloop van het Midzomerfeest verna
men we vele positieve reacties en allen
gingen tevreden naar huis. Een hartelijk
dank aan een ieder die heeft meegeholpen
voor het welslagen van dit feest!            
                                                 Sjoeke

Hein hanteert tijdens het AW de hoge drukspuit

bij het schoonmaken van het voorhek

ZoWeNi 
 

Werken behoedt ons voor
3 kwaden: 

 

verveling, verdorvenheid
en gebrek

 

Wil Maris aan het werk in haar tuin L25. "De vuur

doorn is nog nooit zo mooi geweest!"

Ron (H13) bindt de takken in handzame pakketjes
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 Even een opvouwbaar ligstoeltje testen: "Prima!"

Een nieuwe soort ontdekt in de bloembak. Dirk?

De vis gaat in de ton. Om je vingers bij af te likken!Leo maakt makreel schoon voor de rookton

Even een rustig moment op de meubelboulevard

bij Anne en Gerard...

De gebroeders Honkoop bij Historisch Schoten

GESLAAGDE
OPEN TUINDA
GEN 16 EN 17

JULI 2011
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Door de regen verjaagd naar de loods. Hein en

Wil helpen Gonny een handje bij het vlechten...

 Mooi weer toch? 's Middags zag het er anders uit...

Hans, Mais en Paul zorgden voor  info en bonnen!

Bijzonder smaakvol opgemaakt! Els Vos ontving de

2de prijs voor dit staaltje bloemsierkunst!!

De derde prijs! Sjoeke dacht aan de 80-jarige!

Vader Eveleens met zoon en dochter aan het

broodjes bakken in het Kruydhuys

De lijsterbes gaf ook een kleurig accentje......

Zoals altijd: een tikkie creatiever dan de anderen!

De 1ste prijs ging naar Chris en Dirk 

Onze tuinder en professioneel vlechter, Ab Bosch

bezig met een zg. Japans oog (afwerking)
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Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2011
Aanwezig: Bestuur: Dick Saher (voorzit
ter), Bart Tromp (bouwcie), Bert van
Velzen (tuincie), Gonny van Velzen (eve
nementen- en kantinecommissie), Jacques
Akse (winkelcommissie), Hans van Dijk
(penningmeester), Joke Groskamp (secre
taris).
32 Stemgerechtigde leden volgens presen
tielijst.
 
Dhr. R. Bouman namens AVVN
                                
1.     Opening, vaststellen agenda: 
De voorzitter heet de heer R. Bouman
(Ons Buiten) welkom, die namens het
AVVN aanwezig is.
Bij punt 11 wordt ook een aantal leden
extra in het zonnetje gezet wegens hun
inzet voor de vereniging.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen
om 1 minuut stilte in acht te nemen ter
nagedachtenis aan Baukje Zandbergen, tot
eind 2010 lid-tuinder en overleden op 9
maart jl.
De spreker die na de pauze iets zou ver
tellen over de compostmaker, is verhin
derd.
2.     Ingekomen stukken: 
Bericht van verhindering is ontvangen van
Marni Zurendonk, Jan van Galen, Nicolet
te Hulsbergen, Annemieke van Soest,
Marianne en Ab Mannaert, Arie Turen
hout, Piet van Emmerik, Belinde van de
Vorm, dhr. Zevenberg, Auke Wijkstra,
Wil Maris.
AVVN, uitnodiging jaarvergadering 18 juni
2011: dhr. Jacques Akse zal ZWN hier
vertegenwoordigen.
3.     Bestuursmededelingen: 
Het voorzitterschap van de tuincommissie
wordt gedeeld door Bert van Velzen en
Peter Hurkmans. Namens deze commissie
zal Peter Hurkmans de bestuursvergade
ringen bijwonen.
De schoffeltuintjes blijken niet te voldoen,
ook blijkt er meer vraag naar halve tuinen.
Het bestuur heeft besloten om de 4
schoffeltuintjes op de Maluslaan t.z.t. te
wijzigen naar 2 halve tuinen.
Het huurcontract en het protocol aan- en
verkoop van huisjes en kassen worden
aangepast aan de huidige situatie. In de
volgende ALV zullen de stukken aan de
vergadering worden voorgelegd. Ook
werkt het bestuur aan een protocol bij
calamiteiten.
4.     Vaststellen notulen ALV 26 oktober
2010: 
De notulen worden vastgesteld en voor
akkoord ondertekend door voorzitter en
secretaris.

5.     Jaarverslag secretaris 2010: 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
N.a.v. het verslag: in 2011 neemt ZWN
niet deel aan het voorjaarsevenement in
de Stadskweektuin, voor de bezetting zijn
niet voldoende mensen beschikbaar vanuit
de gezamenlijke tuinverenigingen. Moge
lijk lukt het wel voor het najaarsevene
ment. De kerst-in was een groot succes,
het bestuur bedankt John Engelchor, die
dit mogelijk heeft gemaakt. Hopelijk kan
dit feest een jaarlijks vervolg krijgen.
6.     Financieel verslag boekjaar 2010:
Na een reeks van inbraken is op het
complex inmiddels een alarminstallatie
geïnstalleerd. Dit was een onvoorziene
financieel jaaroverzicht is een overschrij
ding te zien, dit zijn echter verantwoorde
uitgaven, die gedekt worden door een
subsidie van de gemeente, o.a. voor inrich
ting van het achterplein. De kosten van de
snoeidag in november waren hoger dan
begroot, maar Landschap Noord-Holland
betaalt hier voor de helft aan mee. Wel
waren er extra inkomsten via de oud pa
pier inzameling. Dit is geoormerkt geld en
is bestemd voor verfraaiing van het tuin
complex. De tekortsubsidie heeft betrek
king op het dijkenplan van Landschap
Noord-Holland, zij vullen het tekort aan.
Het fonds voor toekomstige jubilea is
beperkt. Om dit uit te breiden zou de
contributie verhoogd moeten worden. Er
kan niet geput worden uit de reserves,
deze hebben al een bestemming.
7.     Verslag van de kascommissie:
De kascommissie heeft verslag gedaan van
de bevindingen. De penningmeester leest
het verslag voor. De leden gaan akkoord
met het verslag. 
8.     Decharge aan de penningmeester:
Aan de penningmeester wordt decharge
verleend. Hij wordt met applaus bedankt
voor zijn inzet.
9.     Verslagen 2010 van de commissies: 
-       Bouwcommissie: de voorzitter leest
het jaarverslag 2010 voor. Het verslag
wordt goedgekeurd.
-       Evenementencie: de voorzitter leest
het jaarverslag 2010 voor en meldt dat de
commissie eind 2010 vrijwillig de taken
heeft neergelegd. Hij betreurt het dat de
vergadering niet op gepaste wijze afscheid
kan nemen van de commissieleden, het
bestuur zal trachten dit op een ander
moment te doen. Het bestuur betreurt de
gang van zaken rond het beëindigen van
de werkzaamheden van de medewerkers.
-       Redactiecommissie: geen bjizonder
heden. Wel kan gemeld worden dat er in
de kantine een permanente foto-expositie

komt. Als eerste zullen foto’s te zien zijn
van Tous Wijkhuizen.
-       Tuincommissie: het verslag 2010
wordt voorgelezen door de voorzitter.
-       Winkelcommissie: het verslag is
opgesteld door Tiny Groot, die in 2010
afscheid heeft genomen als voorzitter. Het
verslag wordt door de voorzitter voorge
lezen.
-       Cie. Natuurvriendelijk Tuinieren:
Geen verslag aanwezig. De functie van
voorzitter is vacant. Wel is Evert van
Huijssteeden als aanjager betrokken bij
diverse projecten. In 2010 is gestart met
de voorbereidingen voor het keurmerk
Natuurlijk Tuinieren. Er is een Plan van
Aanpak opgesteld, waarvan een aantal
onderdelen inmiddels is uitgevoerd. Di
verse acties staan nog in de planning. Het
AVVN heeft een mooie en informatieve
Natuurjaarplanner geschonken, het be
stuur zal hier een goede plek voor zoeken.
In 2011 wordt een workshop Moestuinie
ren gehouden. Ook kunnen leden vlinders
gaan tellen, voor de registratie komt een
natuurlogboek in de kantine. Van de wil
genhut in de speeltuin zijn takken wegge
haald, jammer van het werk.
10.   Verkiezing commissieleden 2011:
De voorzitter vertelt dat het altijd moeilijk
is om voldoende mensen te vinden voor
de diverse commissies. Gelukkig zijn alle
commissies compleet en zijn er weinig tot
geen vacatures. 
a.     Bouw- en taxatiecommissie: de heren
B. Tromp (voorzitter), P. Nieuwenhuizen,
B. Hölscherer, L. Pel en J. Akse worden
als lid (her)benoemd.
b.     Winkelcommissie: de dames C.A.
Groot-Plijter en T. Wijkhuizen en de
heren C. de Zeeuw, J. Mens, H. Weel, F.
Henstra en J. Akse (voorzitter) worden
herbenoemd. De heer W. Aldenhuizen is
afgetreden.
c.     Kascommissie: de heren F. Henstra
en B. van der Scheur worden herbenoemd.
De heer R.H. van Amersfoort treedt af en
is niet terstond herkiesbaar. Mw. Wijkhui
zen wordt gekozen als lid van de kascom
missie.
d.     Tuincommissie: de heren M. Knöps
en A. Mannaert treden af als lid. De heren
B. van Velzen, D. Saher, B. van der Scheur,
P. Hurkmans en D. Kamst worden (her)
benoemd. Wegens gezondheidsredenen
zal de taak van materiaalbeheerder van de
heer Zeegers door de commissie worden
overgenomen. Er is 1 vacature voor laan
vertegenwoordiger, belangstellenden kun
nen zich melden bij de voorzitter. In 2011
zal P. Hurkmans in het bestuur de com
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missie vertegenwoordigen.
e.     Redactiecommissie: de leden mw. M.
Willems en de heren E. van Huijssteeden
en D. Saher worden herbenoemd.
f.      Evenementencommissie: mw. M.
Mannaert, de heer A. Turenhout en vrij
williger P. van Emmerik hebben hun func
ties neergelegd. De nieuwe commissiele
den de dames S. Akse, T. Groot, T. Hurk
mans, W. Maris, H. van Slooten, P. Tromp
en G. van Velzen (voorzitter) worden
benoemd. De heer H. van Dijk wordt
herbenoemd. Het bestuur bedankt de
nieuwe commissieleden voor hun inzet en
de soepele overgang.
g.     Commissie Natuurvriendelijk Tuinie
ren: de dames F. van Bekkum, S. Harten
dorp, W. Maris en E. Vrenegoor en de
heren E. van Huijssteeden, P. Coesel en B.
Vrenegoor worden herbenoemd. Dhr. en
mw. Vrenegoor hebben gemeld dat zij
gaan stoppen, dit betekent dat er 2 nieuwe
kandidaten worden gezocht. Ook de
functie van voorzitter is vacant. In het
belang van het project Natuurlijk Tuinie
ren is het wel van belang dat de commissie
op volle sterkte blijft, aanvulling is dus
noodzakelijk.
11.   Verkiezing bestuursleden:
De bestuursleden J. Groskamp (secreta
ris) en J. Akse (voorzitter winkelcommis
sie) treden af volgens rooster en zijn ter
stond herkiesbaar. Er zijn geen tegenkan
didaten aangemeld. De vergadering gaat
akkoord met de herbenoeming van beide
bestuursleden.
12.   Jubilarissen
De volgende jubilarissen zijn aanwezig en
worden gehuldigd:

Dhr. N.F. Cornelis (H7) is 40 jaar lid,
ontvangt bloemen, speld en oorkonde
AVVN.
Dhr. G. de Smit en mw. F. van Bekkum zijn
12,5 jaar lid en ontvangen bloemen.
Dhr. A. Turenhout en Mw. A. van Soest
(12,5 jaar lid) zijn niet aanwezig.
 
De voorzitter maakt bekend dat er een
naam is gekozen voor het paviljoen op het
achterplein: Het Kruijdhuijs. Een bord met
deze naam wordt tijdens de vergadering
onthuld. Het zal in het paviljoen worden
opgehangen. Ook komt daar een informa
tiepaneel over vogels en vlinders.
13.   Rondvraag:
J. van Galen: wat te doen bij calamiteiten?
Antw. Dit moet bij het bestuur gemeld
worden. In de hal van de bestuurskamer
komt een lijst met telefoonnummers, o.a.
van Spaarnelanden i.v.m. waterstand/ge
maal.
N. Hulsbergen: komt er weer een snoei
afval-ophaaldag? Antw.: Neen, advies van
de tuincommissie om zelf een takkenril op
de eigen tuin te maken of vragen of de
tuincommissie nog iets kan gebruiken, of
het tuinafval mee te nemen naar huis om
via de groenbak af te voeren.
Hans van Dijk: Hoe lang moet de ZWN-
vlag halfstok hangen bij een overlijden?
Antw.: na een discussie wordt besloten
dat de ZWN-vlag vanaf de bekendmaking
van het overlijden tot de datum van be
grafenis/crematie halfstok zal hangen.
M. Zuurendonk: kan er een extra koffie
ronde komen tijdens het Algemeen Werk?
Antw.: na een stemming blijkt dat de
meeste aanwezigen voorstander zijn. Het

bestuur zal overleggen met kantine- en
tuincommissie. Gerard Roodselaar is be
reid om de koffie rond te brengen, dit
wordt door het bestuur zeer op prijs ge
steld.
De voorzitter meldt dat op verzoek van
de evenementencommissie een protocol
is opgesteld m.b.t. verhuur voor privé-
doeleinden. Dit geeft meer duidelijkheid
over de opbouw van huur en bijkomende
kosten. De kosten worden zoveel moge
lijk gespecificeerd. Vrijwillige medewer
kers ontvangen een vastgestelde vergoe
ding. Afrekening verloopt via de penning
meester. Huur is uitsluitend mogelijk in
clusief bediening en inkoop via de veneni
ging.
Mais van Dijk: worden de foto’s van de
nieuwjaarsborrel nog gepubliceerd? Antw.:
Ja.
Fija van Bekkum: complimenten voor de
digitale Nieuwsbrief.
Gerard Roodselaar: hoe staat het met het
opknappen van de speeltuin? Antw.: De
mogelijkheden zijn onderzocht, maar
nieuwe speeltoestellen zijn voor de vere
niging financieel niet haalbaar. Er wordt nu
gekozen voor een natuurvriendelijke
speeltuin. Schommel, klimrek en zandbak
blijven gehandhaafd. Dit blijft in ieder geval
bestemd voor kinderen, ook de kinderen
van het Duinhuis maken hier graag gebruik
van.
Gerard Roodselaar: dank aan het bestuur
voor alle inzet.
Na deze lovende woorden dankt de
voorzitter de aanwezigen en sluit de ver
gadering. 
Joke Groskamp, secretaris

Een mooie foto van Tous Phlox voor de lens van Tous  Blaadjes zo dun als een vloeitje... (Foto Tous)
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Kruidengeneeskunde: Sint Janskruid
Barbara van der Poll van Singel 16 
volgt een driejarige vakopleiding krui
dengeneeskunde. Ze weet veel over
de geneeskrachtige werking van
kruiden en vertelt over Sint Jans
kruid.
 
Sint Janskruid groeit verspreid over ons
volkstuinenpark. Het wordt verzameld als
de zon op het hoogste punt staat, rond de
zomer zonnewende. De oorsprong van de
naam Sint Janskruid ligt in het feit dat de
bloem op de naamdag van Johannes de
Doper ofwel Sint Jan (24 juni) in volle bloei
staat. 
Als je goed kijkt naar het bloeiende Sint
Janskruid snap je waar het Latijnse achter
voegsel perforatum vandaan komt. Dit is
namelijk afgeleid van het effect dat je ziet
als je de blaadjes tegen het licht houdt; het
lijkt net of er allemaal kleine gaatjes in het
blad zitten, alsof het geperforeerd is. In de

signaturenleer is dit geperforeerde uiter
lijk van het blad analoog aan “licht door
laten”. De depressieve mens, die zichzelf
afsluit voor licht, kan zich met behulp van
het Sint Janskruid weer openen en blij en
levenslustig worden. Sint Janskruid tinc
tuur werkt dan ook kalmerend en verster
kend op het zenuwstelsel en helpt bij al
lerlei nerveuze aandoeningen. Het helpt
bij stress en overspanning, bij je opgejaagd
voelen en slapeloosheid, bij chaotisch
overprikkeld zijn. Het brengt rust en orde.
Het kruid is dan ook zeer geschikt voor
overactieve kinderen en kinderen met

ADHD en concentratiestoornissen. Ook
goed voor kinderen die bedplassen. Wrijf
hierbij de bovenbenen en de blaasstreek
in met de olie.
Sint Janskruid olie werkt verzachtend bij
brandwonden en zonnebrand. Let wel,
nooit VOOR het zonnebaden gebruiken! 
De neutrale olie kan ook inwendig ge
bruikt worden; een theelepel op de nuch
tere maag, dit werkt vooral kalmerend en
zacht stimulerend bij nerveuze spanningen
en krampen in maag en darmen. Bij oorpijn
kan de olie in het oor gedruppeld worden.
Elke dag een kopje Sint Janskruid thee zal
de levensvreugde terug geven. Liefst drie
maal daags een kopje vóór de maaltijd.
Zeker drie weken lang. Let op: niet gebrui
ken naast reguliere antidepressiva, bloed
verdunnende middelen en de anticoncep
tiepil, terughoudend gebruiken bij zwan
gerschap.

Uit het budget voor Natuurvriendelijk Tuinieren/

AVVN, beschikbaar gesteld door de Gemeente

Haarlem, zijn fraaie verwijsborden en -bordjes aan

geschaft. Langzamerhand worden deze bordjes

door de werkgroep NVT bij bijzondere en/of op

vallende objecten geplaatst. 

Dit bordje vertelt iets over het aanpalende insec

tenhotel. Op de achtergrond Arie Turenhout.

"De restauratie van m'n (houten) kas viel gelukkig

mee", aldus Ron Honcoop (H13)

Elke keer trap je er weer in en groet je haar bij het

voorbij fietsen. Slanke Simone, de etalagepop in de

tuin van Gerard van Roodselaar S4. 

Heb ik alles?
 

Bord voor m'n kop, brok in m'n keel,
tranen in m'n ogen, water in m'n han

den, lood in m'n scoenen?
Dan ga ik aan het werk.
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Heksenketel: proef eens blauw
Blauw is een kleur die je in voedsel
niet zo vaak tegenkomt en een beet
je onnatuurlijk aandoet. Dat komt
omdat blauw geassocieerd werd met
gif. Maar blauw kan ook lekker zijn.
 
De bloemen van het komkommerkruid
(Borage Officinalis) zijn allesbehalve giftig.
Ze vrolijken een maaltijd juist op. Hierbij
een Ligurisch recept dat aan de kust van
Genua en Toscane regelmatig wordt ge
maakt.

Ingrediënten voor 4 personen
 
100 gram bernagie / borage / komkom
merkruid
50 gram gemengde kruiden
(basilicum, bieslook, tijm)
1 theelepel citroensap
3 eetlepels versgeraspte kaas
3 eieren
1 sjalot
3 eetlepels olijfolie
1 liter sterke vleesbouillon
Nootmuskaat
Zout

Zo maak je het

Maak de bernagie schoon door het te
wassen en de harde stelen te verwijderen.
Kook de bladeren 1-2 minuten in zout
kokend water (blancheren), laat de blade
ren daarna schrikken in koud water en dep
het met keukenpapier droog. Je kunt wat
bloemen apart houden en deze later over
de soep verdelen.
De overige kruiden wassen, fijnhakken en
samen met een fijngesneden sjalot in olijf
olie in de pan verhitten. De bernagie in

fijne reepjes snijden en 3/4 ervan samen
met de kruiden en uien 5-10 minuten garen
op een laag vuur. Dan kruiden met citroen
sap, peper, zout en nootmuskaat. Daarna
de eieren en de kaas vermengen en over
het groente/kruidenmengsel gieten en op
een heel laag vuur langzaam tot een ome
let laten stollen.
De vleesbouillon aan de kook brengen. De
omelet in smalle repen snijden en samen
met de overige bernagie in de bouillon
leggen en verwarmen (niet meer laten
koken).

Eet smakelijk!
Marianne Willems
met dank aan Fédéric
 

 

Op zaterdag 13 augustus ontving ZWN een groep

bewoners van zorgcentrum Nieuw Delftweide. Na

een kopje koffie met appeltaart wandelden we

over ons park. Bij  terugkomst begon het te rege

nen en werd in de kantine de lunch gebruikt. Al

met al een geslaagd ochtendje. DS

Ledenmutaties bij
gewerkt t/m 31-8
 
Nieuwe inschrijvingen wachtlijst:
 
14-05-2011: dhr. Piet Koekenbier
21-05-2011: mw. Fenna Kleinenbroich
21-05-2011:dhr. René van IJzendoorn
05-06-2011: mw. Bo Solina
18-06-2011: dhr. Angelo Kinket
18-06-2011: mw. Rian Schelvis
18-06-2011: dhr. Oscar van Woensel
02-07-2011: dhr. Lex van der Meij
16-07-2011: mw. Yvonne Wakker
16-07-2011: dhr. Karim Adidi
17-07-2011: mw. Wenda Torenbosch
06-08-2011: mw. Marjolijn Roozen
 
Op 31 augustus 2011 telde de wachtlijst
26 kandidaten.
 
Nieuwe inschrijvingen donateurs:
 
Dhr. Martin Broekman
 
Uitgegeven tuinen: 
 
M1NO: dhr. Marco Hulsbergen
B20: dhr. Niels Klos
 
Opzeggingen:
 
Dhr. Arno Smit (wachtlijst)
Dhr. Marco Philips (wachtlijst)
Dhr. Fred Kassing (wachtlijst)
Mw. A. de Paus (donateur)
Dhr. Matt Fullalove (wachtlijst)
Mw. Henny Bakkenhoven (L19)
Mw. Hanna Versteegen (L21)
Mw. Maaike Klaasen (L33z)
 
Correctie:
 
Dhr. Piet van Emmerik: ten onrechte uit
geschreven. Blijft donateur.
 
Overleden:
 
Dhr. W. Povel (S2)
Mw. Tineke Habraken-Wester (oud-lid)
 
Overige mutaties:
 
Mw. Huijbertsen (donateur) verhuisd
Mw. Nicolette Hulsbergen (L23): wijziging
e-mail adres
Dhr. Marco Hulsbergen (M1no): wijziging
e-mail adres

In memoriam
Het was de tuinders van de Singellaan al
opgevallen; met Wim Povel ging het niet
goed. Het bijhouden van zijn tuin ging
moeizaam. Hij was er regelmatig, maar het
ging langzaam en veelal zittend. Perfectio
nist als hij was, zag zijn tuin en huisje er
strak en keurig uit. Dat was voor hem het
belangrijkste.  Op sociale contacten was
hij niet erg gesteld. Dat nam niet weg dat
zijn laangenoten hem, bij een van zijn
laatste bezoeken aan ZWN,  konden on
dersteunen toen hij met vallen en opstaan
zijn fiets wilde bestijgen, op weg naar huis.
Op 12 juli is hij overleden. Geen kaart,
geen medeleven, geen aandacht, geen af
scheid; zomaar weg. DS
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Meerkoet
Stoer en toch kwetsbaar 
 
Ook al heb je geen verstand van vo
gels, een meerkoet herkennen is niet
moeilijk: een stevige zwarte water
vogel met een witte snavel. Een ge
wone vogel met een interessante
leefwijze. 
 
Kenmerken
De meerkoet is een rallensoort en daar
mee familie van het waterhoen. Onthoud
dat de meerkoet een witte snavel en bles
heeft en het waterhoen een rode snavel.
Opvallend zijn de poten van de meerkoet,
die zijn groen en hebben opvallende platte
tenen, waarmee ze goed over waterplan
ten kunnen lopen. Een meerkoet wordt
gemiddeld tien jaar oud.
 
Leefwijze
In Nederland is het een talrijke broedvo
gel, er broeden ongeveer 180.000 paar.
Ze komen voor in allerlei natte gebieden,
zoals meren, moerassen, maar ook in
parken, stadsgrachten en sloten. Natuur
lijk zijn ze in stadsgrachten met weinig
beschutting kwetsbaarder dan in dichte
moerassen. Ze bouwen een nest aan de
waterkant van riet en waterplanten. Soms

zie je ook allerlei menselijk materiaal in
het nest verwerkt, zoals papier of plastic.
Ze leggen 5 – 10 eieren. In het broedsei
zoen zijn het behoorlijke vechtjassen, re
gelmatig hebben buren het met elkaar aan
de stok. Soms zie je ze dan met de poten
in elkaar vervlochten vechten.
De jongen worden door beide ouders
begeleid. Als een nest mislukt, dan probe
ren meerkoeten het gewoon nog een
keer. Het leuke is dan dat de jongen van
het eerste nest vaak pa en ma helpen met
het voeren van de jonkies.
 
foto: nest langs Singel, verankerd vanwege
wegdrijven
 

’s Winters vormen meerkoeten grote
groepen in waterrijke gebieden waar vol
doende voedsel is te vinden. Nabij ons
volkstuinenpark zit ’s winters een grote
groep in het Hekslootgebied. Overdag
eten ze gras in de weilanden, ’s nachts
slapen ze op het Spaarne. Verder leven ze
van insecten, slakken, visjes, waterplanten
en zaden. Ze duiken veel naar voedsel.
Omdat ze veel lucht in hun verenkleed
hebben, gaat onderduiken niet makkelijk.
Ze maken een sprongetje bij het duiken
en zetten zich met hun poten af. Kort
daarop komen ze als een grote dobber
weer naar boven.  
Ze vliegen niet graag en vluchten liever
rennend over het water. Ook bij het op
stijgen uit het water wordt eerst een stuk
rennend afgelegd.
 
De meerkoet op ZWN
Als je altijd via de hoofdingang binnen
komt, dan zul je zelden of nooit een
meerkoet bij ZWN zien. Ze zwemmen
namelijk vooral op de Singel en in de sloot
aan de Slaperdijk. Jaarlijks broeden daar
ook enkele paartjes.
 
Polifinairio

Oproep: geef hout
en stenen
Op 5 november is er een workshop,
waarbij we een stapelmuur gaan
maken.
 
Iedereen die stenen (stoeptegels, klin
kers), dakpannen, houtblokken of
stronken over heeft, vragen we  om
dit voor 5 november neer te leggen
nabij de ingang van de loods en wel bij
de buiten-WC, links naast de buiten
kraan. 

Workshop 5
november
Als onderdeel van het Keurmerk Na
tuurlijk Tuinieren is er op zaterdag 5
november weer een workshop.
Dit keer is het thema "gebruik van na
tuurlijke materialen op de tuin". De
workshop begint om 10 uur in de
kantine. Ina Marbus van het AVVN zal
ons die dag begeleiden. Na een intro
ductie gaan we aan de slag in de
heemtuin; we maken dan van stenen,
hout en stronken een stapelmuur. De
workshop duurt tot 13 uur. Alle tuin
ders zijn welkom!

Z W N   N a t u u r l i j k  !
 .
In deze vast rubriek houden we jullie
op de hoogte van alle ontwikkelingen
rond natuurlijk (moes)tuinieren. 
 
Tijdens de Open Tuindagen is de wilgen
hut door kinderen uitgebreid met een
extra ingang. Er wordt nagedacht over een
verdere natuurlijke inrichting van de
speeltuin. In augustus zijn op diverse
plaatsen op ons volkstuinenpark geheel in
kleur uitgevoerde informatiebordjes
geplaatst bij planten en bijzondere objec
ten (zie foto's pag. 8). Lees ze eens, ze
bevatten interessante informatie. Ze zijn
betaald uit een apart budget van het
Keurmerk. De heemtuin bij de hoofdin
gang krijgt langzaam steeds meer vorm. Er
hebben al aardig wat mooie planten ge
bloeid. Als je inheemse planten over hebt
op jouw tuin, dan kunnen we die misschien
gebruiken voor de heemtuin of de bakken
bij het Kruijdhuis. Bel of mail dan even.
 
Evert van Huijssteeden 

Workshop 8 okt. 
Ab Bosch van de Noorderlaan geeft weer
een cursus mandvlechten! Er zijn al aardig
wat aanmeldingen. Bij overtekening is er
misschien een herhaling in het voorjaar!
Opgave bij Sjoeke in de kantine.
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Twaalf vlindersoorten op ZWN
Dit jaar hebben we extra gelet op vlinders. Het jaar begon wat dat betreft goed met
een zonnige april en mei, waardoor er al aardig wat vlinders vlogen. Helaas sloeg het
weer radicaal om en kregen we een natte zomer. Het aantal vlinders was daardoor
vooral in juni en augustus laag (zie figuur). Tussen de regen door vlogen er in juli wel
veel vlinders. We kregen 34 meldingen met in totaal 252 vlinders.
De talrijkste soort is het Klein Koolwitje (bijna 40% van alle vlinders). Ook de andere

twee witjes vlogen over het hele tuinenpark rond (zie voor de kenmerken het vorige
nummer van de Tuinfluiter). Een opvallende soort is het Bont Zandoogje (zie foto). Er

zijn er 36 gezien. Een paar jaar
geleden was het Bont Zandoogje
vrijwel overal in Nederland zeld
zaam, maar nu komt hij op veel
plaatsen voor. Ze vlogen vooral
rond in de beschutting van de
houtwallen en bomenrijen.
Soorten die normaal gesproken
veel gezien worden zoals Dag
pauwoog en Kleine Vos, waren
deze zomer erg schaars. De

Dagpauwoog gaat al jaren achteruit, maar dat de Kleine Vos zo weinig gezien werd is
een verrassing. Bijzonder waren het Oranjetipje op 23 april en het Landkaartje op 24
april.                                                                            Evert van Huijssteeden
 

 

Watergangen
Deze zomer is in de kantine een bijeen
komst geweest met de gemeente, de
sportveldbeheerder, een ingenieursbu
reau, het waterschap en ZWN.
 
De gemeente werkt een plan uit om de
waterbeheersing en tegelijkertijd de wa
terkwaliteit in de omliggende watergangen
te verbeteren. Dit zou bijvoorbeeld kun
nen door meer duinwater uit de Delft via
de sloot langs de Slaperdijk naar Spaarn
dam te laten afvloeien. Deze zomer is
gebleken dat een aantal planten en dieren
in de Singel is teruggelopen. Zwanen
bloem, pijlkruid, watertorkruid en krab
benscheer zijn verdwenen. Vooral de
laatste plant is afhankelijk van schoon
water. Ook het aantal libellen was bedui
dend minder, maar dat kan ook met het
weer te maken hebben.
 
Veel kunnen wij als tuinder er niet aan
doen, behalve dan er voor te zorgen dat
de sloten open blijven.                      DS

Natuurwaarnemingen
Ondanks de matige zomer zijn er weer
leuke waarnemingen gedaan. Anna Sonius
zag langs de Singel in juli eindelijk weer
eens een IJsvogel. De groep Halsbandpar
kieten groeide in juli tot 25 vogels! Bijzon
der was de Kolibrievlinder die voedsel
zocht op 8 juli bij de bloemen in de mid
denborder bij de kantine. Deze nachtvlin

der staat dan net als een kolibrie stil voor
een bloem en probeert met zijn lange tong
honing te vinden, echt een prachtig ge
zicht. 
In juli en augustus vlogen er op veel plaat
sen libellen en op meerdere plekken was
de Grote Groene Sabelsprinkhaan te
horen, een van de grootste sprinhaan
soorten van Nederland. Een paar keer
werd er ook een Egel gezien.
 
Evert van Huijssteeden
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Los Zand...
Het valt de gasten op het terras van
de kantine niet op, maar ze zitten
centimeters hoger. Piet Honkoop
heeft op zijn eigen, secure manier ge
zorgd voor het juiste afschot zodat
er geen water meer blijft staan. Ook
het gedeelte voor de winkel heeft hij
aangepakt. Ook hier zijn bij regenach
tig weer de plassen verdwenen. Piet
bedankt, het ziet er professioneel uit!
 
In de vijver bij de kantine zwemmen
veel jonge (goud?)visjes. Door het
spannen van een net boven het water
houden we de reigers uit de buurt.
 
Voor het Kruydhuys op het achter
plein staat een jong boompje met een
ondoordringbare kroon. Het is een
tegenwoordig veel aangeplante soort,
de Catalpa. De bedoeling is dat hij in
de naaste toekomst het er onder
staande bankje gaat overschaduwen.
Tijdens de open tuindagen ontdekte
Peter Hurkmans dat in de boom een
nestje zat van Putters. Een fraai vo
geltje dat gek is op zaden van de
Kaardenbol en Zonnebloem.
 
In de kantine is een kleine expositie 
te zien van foto's van Tous Wijkhui
zen. Dat ze fraaie foto's maakt, wisten
we al van de Tuinfluiter. Ook in dit
blad staan van haar weer mooie plaat
jes. Het zou leuk zijn als we na ver
loop van tijd ook van andere tuinders
foto's mogen exposeren! De vergro
tingen hebben het A4-formaat.
 
Eén van mijn favoriete bezigheden op
de open tuindagen is, behalve snuffe
len bij de "rommel"kraampjes, potjes
jam kopen. En dan vooral de bijzonde
re creaties. Bij Wil, Paulina en Tous
vond ik heerlijke jam. Maar Marijke
Sengers had de lekkerste: rabarber-
aardbeien-amandeljam!
 
Opmerkelijk bij de Singel: dit jaar wei
nig libellen, kroos en vis. Geen pijl
kruid, krabbescheer en zwanebloem.
Gaat de waterkwaliteit achteruit?
 
Waarschijnlijk door de natte zomer
zijn nogal wat tuinders in het onder
houd achterop geraakt. Probeer voor
de wintermaanden in ieder geval uw
sloot, border, grasrandje en heg op
orde te krijgen.                       DS
 

Oproep!
 
Jaren geleden hadden we op het achter
plein een demonstratiekast om het leven
van bijen van dichtbij te kunnen bewonde
ren. Die kast is verdwenen, maar de bijen
zijn gebleven. Twee bijenvolken staan in
de zuidoost hoek van ons park; ze worden
verzorgd door onze imker Henk van
Schagen. Eén van onze tuinders, Sonja
Hartendorp, heeft zich aangemeld voor
een cursus bijenhouden. Het lijkt haar een
mooie en nuttige hobby. Wellicht zijn er
anderen die ook geïnteresseerd zijn en de
opleiding willen volgen. Er komen studie
boeken aan te pas en ook een examen...
Inlichtingen bij Sonja, telefoon 539 07 99
of h.hartendorp@chello.nl
DS

Een echte
ZWenner...!

Lythrum salicaria
 
De Kattenstaart mag in geen enkele tuin
ontbreken. En zeker niet bij ZWN! De
plant voelt zich hier optimaal op zijn plek:
vochtige, vruchtbare grond. Hij bereikt
met gemak een hoogte van 1 tot 1,5 meter
en bloeit van juni tot oktober met prach
tige paarse bloemen.
 
Een stevige, vaste plant die zich makkelijk
uitbreidt en veel bijen (kattenstaartdik
pootbij) en vlinders (boomblauwtje) trekt.
Ideaal tussen planten die nog wel eens
willen omwaaien, zoals de Cosmos. Pluk
ken kan ook, als is de steel nogal houtig.
Medicinaal werd de kattenstaart vroeger
ingezet als bloedstelper en bij diarree.
DS
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Hoe een Algemene Werkbeurt toch leuk kan worden!

Latijnse naam  Hollandse naam

Coreopsis verticillata Meisjesogen

Alchemilla mollis   Vrouwenmantel

Euphorbia polychr
oma

 Wolfsmelk

Doronicum oriëntale Eendagsbloem

Waldsteinia geoides Gele aardbei

Anthemis  Gele kamille

Kniphofia  Vuurpijl

Hemerocallis  Daglelie

Rudbeckia fulgida  Zonnehoed

Geum  Nagelkruid

Trollius  Kogelbloem

Lychnis chalcedonica Brandende liefde

Crocosmia 'lucifer'  Montbretia

Helenium 'Moerheim Beauty'Zonnekruid

Heliopsis helianth
oides

 Zonne-ogen

Phlomis russeliana  Brandkruid

Helianthus salicifolius Wilgbladige zonnebloem

Toen ik een aantal jaren geleden lid van
deze vereniging werd, maakte ik al gauw
kennis met het Algemene Werk feno
meen. In het begin dacht ik, moet dat nou,
maar al gauw bleek dat dit een goeie ma
nier is om je mede tuinders te leren ken
nen en werd het voor mij een soort be
zigheid met veel gezelligheid. Dat niet ie
dereen dit zo ervaart bleek al gauw. Want
op mijn vraag aan een oudere heer gesteld,
hoe hij over het algemene werk dacht
kreeg ik het antwoord: het interesseert

me niets, twee keer per jaar de lange
border schoffelen, een keer het achter
plein opruimen en in het najaar het voor
plein vegen, ik doe het al jaren, maar met
weinig plezier. Nou was het achterplein
nog niet in de gerenoveerde staat, dus daar
kon ik me iets bij voorstellen, maar een
tuinder die in het onderhoud van een
border weinig voldoening vindt, daar had
ik niet opgerekend.
 
Toen ik me naar de lange border begaf,
werd het me iets duidelijker: de bedoelde
border verkeerde in deplorabele staat, er

stonden wel planten in, maar allemaal van
hetzelfde soort en zodanig geplant, dat
met de schoffel schoonhouden mogelijk
was. Toen ik aan de omwonende tuinders
vroeg, hoe het toch zover kon komen, zei
men mij, dat er al zoveel mensen zich
hierover druk hadden gemaakt, dat er
zoveel onkruid in de border stond, dat er
echt geen eer aan te behalen zou zijn,
onbegonnen werk en een bron van

ergernis!
En ik vroeg alleen maar hoe het zover
gekomen was.
Gesterkt door al deze positieve opmer
kingen vond ik dat er toch iets moest ge
beuren en ben begonnen verschillende
mensen op de hoogte te brengen van mijn
voornemen en hier bleek weer hetzelfde
ongerijmd enthousiasme sprake: je doet
maar, mijn zegen heb je en we zien het wel.
 
Om te beginnen hebben we tijdens de
verschillende algemene werk beurten de
aanwezige planten gescheurd om zo het
onkruid een kleinere kans te geven dat ze
het beeld bepalen en geloof het of niet er
was sprake van een groot enthousiasme,
de omwonende tuinders staan met open
mond te kijken, de eerder gememoreerde
oudere tuinder, kan zijn geluk niet op,
kortom we gaan er iets moois van maken:
de lange border moet de mooiste border
van het park worden, omdat het de border
van de vereniging is!
Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een
idee wat je nou met een border kan doen;
via de website van de tuinen in Appeltern
kwam ik op een ontwerp van een border,
welke me wel geschikt leek voor de lange
border:
 
Een zonnige border in de kleuren geel,
oranje en rood. Deze plantenborder is
gesitueerd op het zuiden en ligt eigenlijk
de hele dag in de volle zon. Het zonnige
karakter van de border wordt versterkt
door de prachtige geel-oranje-rode vaste
plantencombinaties, aldus de website van
Appeltern.
Daarvoor moeten we de border alleen
maar beplanten met de volgende vaste
planten:
 
 

Gemiddeld hebben we 14 planten per
soort nodig om een goed resultaat te
krijgen.
Nou kun je al deze planten kopen en dan
is de vereniging een border rijker en ben
ik een stuk armer, dat kan de bedoeling
niet zijn, dus na veel prakkiseren ontstond
het volgende plan:
 
 
Als we eens de kans kregen om met ver

schillende tuinders te ruilen, tuinders die
een van de bovenstaande planten in zijn
border of tuin heeft staan en bijvoorbeeld
heel graag vrouwenmantel of een andere
plant die nu in de lange border staat zou
willen hebben of (er ter meerdere eer van
de lange border) afstand van wil doen.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegen
heid te geven planten te leveren of te
ruilen, lijken de algemene werk beurten in
oktober a.s het meest geschikt. Dus beste
tuinders; als u planten uit bovenstaan
de lijst kunt missen, laat het mij weten.
Ik ben zaterdags bij de lange border aan
de Maluslaan. Of anders op mijn tuin B23.
U kunt ook de laanvertegenwoordiger
aanspreken.
 
Met vriendelijke groet,Gert-Jan Schaafsma
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Agenda Algemene Ledenvergadering
Volkstuindersvereniging "Zonder Werken Niets" te Haarlem
Secretariaat:     Postbus 2521
                        2002 RA Haarlem                              
                                                                                                                     
Aan de leden van de vereniging
 
UITNODIGING tot het bijwonen van een
ALGEMENE LEDENVERGADERING te houden op dinsdag 25 oktober 2011 in het
verenigingsgebouw. Aanvang: 20.00 uur.
 
01. Opening , vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken
03. Bestuursmededelingen
04. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergaderingen van 29 maart 2011.
De notulen liggen vanaf begin oktober in de kantine en zijn tevens beschikbaar op de
website.                      
05. Begroting 2011
06. Vaststelling contributie 2011
07. Aftreden bestuurs- en commissieleden
-       winkelcommissie dhr. Jacques Akse
-       tuincommissie dhr. Peter Hurkmans, dhr. Bert van Velzen
-       evenementencommissie: mw. Gonny van Velzen
-       voorzitter dhr. Dick Saher
-       penningmeester dhr. Hans van Dijk
-       secretaris mw. Joke Groskamp
08. Verkiezing nieuwe bestuurs- en commissieleden
-       Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 7 dagen voor de ALV
melden bij het bestuur.
 
PAUZE
 
09. Rondvraag
Gelieve vragen voor aanvang van de vergadering of in de pauze in te dienen bij de
bestuurstafel.
 
Wij wensen u een prettige vergadering .
        
Namens het bestuur,
 
Joke Groskamp, secretaris

De Ambrosia lijkt wel wat op Bijvoet

De Hooikoortsplant
Ambrosia

De bloei van de Ambrosia ligt achter ons
en daarmee is het gevaar geweken. Het
gaat om het stuifmeel, ook wel pollen 
genoemd, dat gevormd wordt op de
meeldraden. Je zou het ook wel de zaad
cellen van de planten kunnen noemen. De
bedoeling is natuurlijk dat een polletje op
de stamper komt en er vervolgens zaad
geproduceerd kan worden. Bij de Ambro
sia gaat het niet anders, het vervelende is
alleen dat het stuifmeel zeer hooikoorts-
opwekkend is. De benaming “Hooikoort
splant” is dus niet voor niets. De 1 tot 3
meter hoge plant produceert zo’n 1 mil
jard pollen, die dagenlang in de lucht kun
nen blijven hangen. Ook al heeft u geen
last van hooikoorts, van deze plant zou u
het zo maar kunnen krijgen. De Ambrosia
houdt van omgewerkte ruige, vochtige ak
kertjes. Let vooral op plekken waar u
vogels - gekocht - vogelzaad heeft
gevoerd!  DS

In de tuin
De bomen in de tuin,
zij wiegen in de wind.
De bloemen in de tuin
die ik de mooiste vind.
De dieren in de tuin
welke dat ook zijn;
zij maken de tuin

tot een lentefestijn
               Dieuwertje

Aan het eind van de zomer, maar nog steeds nieu

we bloemen producerend: de Acanthus mollis in

de tuin van de familie De Winter (B7)
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Van de bestuurstafel - september 2011
Achterstallig onderhoud
 
De tuincommissie zal ook dit najaar weer een tuinkeuring uitvoeren. De datum wordt
zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Bij deze najaarskeuring wordt speciaal gelet op
tuinen die qua onderhoud bij een eerdere keuring op een of meer punten als slecht of
te verbeteren werden beoordeeld. Het bestuur heeft inmiddels een aantal tuinders
schriftelijk benaderd omdat hun tuinen sterk verwaarloosd zijn, waardoor ook overlast
ontstaat voor de naastliggende tuinen. We hopen dat deze leden snel het achterstallig
onderhoud zullen aanpakken.
 
De tuincommissie zal controleren of het onderhoud op deze tuinen inmiddels voldoen
de is verbeterd. Is dat niet het geval, dan kan het bestuur in het uiterste geval besluiten
om het lidmaatschap van de betrokken tuinder te beëindigen. We hopen uiteraard dat
een dergelijke drastische stap niet nodig zal zijn.
Daarnaast zal met name gelet worden op het onderhoud van de sloten aan de achter
zijde van de tuinen. Juist in deze periode met veel wateroverlast moeten de sloten het
overtollige water goed kunnen afvoeren. Zorgt u er dus voor dat de sloten niet
dichtgroeien met overhangende (bramen)struiken e.d., dit is in ieders belang.
 
Omleidingsroute over de Slaperdijkweg
 
Wegens herinrichtingswerkzaamheden is de Vergierdeweg van 15 augustus tot en met
7 november 2011 afgesloten voor al het verkeer. De Gemeente Haarlem heeft voor
de duur van deze werkzaamheden een alternatieve route vastgesteld. Verkeer tussen
Haarlem en Spaarndam wordt omgeleid via de Slaperdijkweg, de Vlietweg en de
Vondelweg. Voor onze leden betekent dit bovendien dat er bij de achteringang op de
Slaperdijkweg niet gestopt en/of geparkeerd mag worden.
 
De gemeente Haarlem had in haar wijsheid ook een omleidingsroute voor voetgangers,
fietsers, brommers en scooters gepland door ons mooie park, maar had verzuimd het
bestuur van ZWN hierover te informeren. Uit het oogpunt van veiligheid op ons
complex was deze maatregel voor het bestuur niet acceptabel. Onze voorzitter heeft
gelukkig deze route op het laatste moment weten om te buigen buiten ons park om.
Uiteraard blijven ook in bovengenoemde periode alle wandelaars en fietsers tijdens de
openingstijden van ons park van harte welkom, maar gemotoriseerd verkeer is nog
steeds niet toegestaan.

Algemene Ledenvergadering najaar 2011
 
Op 25 oktober vindt in de kantine de Algemene najaars-Ledenvergadering plaats. Elders
in de Tuinfluiter vindt u de agenda. De notulen van de voorjaars-ALV liggen vanaf begin
oktober ter inzage in de kantine en zijn ook te vinden op de website. Agendapunten
voor de ALV kunt u uiterlijk 25 september schriftelijk bij het bestuur indienen.
 
Bestuursperikelen
 
U heeft het al kunnen lezen in de laatste Nieuwsbrief: Met spijt deelt het bestuur de
leden mee, dat zij in de huidige samenstelling niet langer naar behoren kan functioneren,
mede door gebrek aan onderling vertrouwen.Al in een eerdere fase hadden enkele
bestuursleden meegedeeld hun functie met onmiddellijke ingang neer te leggen. In een
onderling overleg om tot een oplossing te komen bleek er echter sprake te zijn van
onoverbrugbare tegenstellingen. Daar komt bij dat ook een ander bestuurslid zijn
functie per 1 september heeft neergelegd. Om te komen tot een nieuw  bestuur
hebben ook de leden van het dagelijks bestuur besloten hun functies ter beschikking
te stellen. Voor de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober a.s. wordt zodoende
de weg vrij gemaakt om een bestuur in een gewijzigde samenstelling te benoemen. In
het belang van de vereniging zullen de huidige leden van het bestuur in de tussentijd
hun dagelijkse bestuurswerkzaamheden blijven vervullen.
 
Joke Groskamp, secretaris
 

De herfst is in aantocht. Asters aan de Maluslaan

Herfstgedachte
Veel tuinders klaagden over de natte, kille
zomer. De engelse krant The Times ziet
het anders: "Het goede nieuws is dat de
herfst zich nu gaat ontvouwen in een
mozaïek van goud, bruin en rood. Dan
knipperen we met de ogen tegen de lage
herfstzon op een knisperende wandeling
op het platteland. Elke dag als we de gor
dijnen opendoen, hopen we, in de woor
den van P.D. James, "een van die volmaakt
Engelse herfstdagen te zien die veel vaker
voorkomen in onze herinnering dan in het
leven zelf"".

Veel tuinders hebben niet meegestreden naar

Roem met de hoogste Zonnebloem. Toch waren hier

en daar wat bloemen die overal bovenuit staken.

Op de tuin van Marjan Turenhout, Berkenlaan 3,

werd de hoogste gemeten: 3,16 meter! Een

uitdaging!
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 Tachtigjarig jubileum!
ZWN in oorlogstijd

Nadat in 1931 van de gemeente een wei
land aan de Jan Gijzenvaart kon worden
gepacht , konden de 23 leden aan de slag.
Immers, zonder werken niets! Toen alles
aardig was ingericht, werd ons land in 1940
bezet. En dat had ook gevolgen voor
ZWN. Op bevel van de bezetter moesten
een twintigtal huisjes worden afgebroken
en later ook het clubhuis. Tentoonstellin
gen konden niet meer gehouden worden,
op de tuin moest gewaakt worden, want
door de grote schaarste waren de groen
ten niet meer veilig. In 1942 werden de
pootaardappelen gedistribueerd en was 
kunstmest maar bij beetjes te verkrijgen.
De hand van de bezetter drukte inmiddels
steeds zwaarder. De ledenvergadering,
vastgesteld op 30 april 1943, moest wor
den verzet. De Duitsers duldden niet dat
op de verjaardag van de koningin samen
komsten werden gehouden.
 
De aardigheid van het tuinieren ging er bij
sommige leden af en de eendracht binnen
de vereniging was wel eens zoek. Het

ergste kwam echter nog. De bezetter
verordonneerde dat de Jan Gijzenvaart
moest worden uitgediept. De vrijkomen
de bagger kwam tot een breedte van 50
meter op de volkstuinen terecht. Al het
mooie op het complex werd vernietigd.
De voedselsituatie was inmiddels nijpend
geworden en elk hoekje van de tuin werd
benut om er voedingsgewassen op te
telen. Een bloemetje was er niet meer bij.
Het was alles aardappelen, bonen en tabak
wat men zag.
 
Eindelijk naderde 1945. Op de jaarverga
dering van 1 augustus werd bekend dat de
gemeente een stuk grond aan de Slaperdijk
had gereserveerd. Bijna iedereen blij!
Sommige leden waren tegen de verhuizing
oa. omdat de afstand te groot was en men
bij gebrek aan fietsbanden die lange weg
bezwaarlijk te voet kon afleggen. Negen
jaar later waren er weer fietsen en banden
en was de verhuizing een feit... (uit een
verslag van A. Wunderink, voorzitter)
DS
 

  Kaartje leggen?!
 
ZTN is de kaartclub van ZWN en be
tekent: "Zonder Troef Niets". De
leden zijn al weer een tijdje begonnen
en zien nog enkele lege plekken om
zich heen. Met andere woorden; ze
zijn op zoek naar kaarters! Gezellig
om de week op de woensdag een
avondje klaverjassen. En er valt ook
nog wat te winnen! Neem gerust een
familielid of kennis mee. Geeft u op
via voorzitter Anja Stoop, telefoon
06-24265248 of stuur een mailtje naar
anja.stoop@kpnplanet.nl

Colofon
VTV  Zonder Werken Niets
 
Bezoekadres: Van der Aartweg 25 
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
www.zwn-volkstuinen.nl
 
Redactie Tuinfluiter:
Marianne Willems (m.p.willems@het
net.nl)
Dick Saher Tel. 023 - 5370024
(voorzitter@zwn-volkstuinen.nl)
Evert van Huijssteeden Tel. 023 -
5382874
(huijsenwil@hetnet.nl)

Bestuur:
Dick Saher, voorzitter (M24)
Joke Groskamp, secretaris (L24)
Hans van Dijk, penningmeester (L15)

Gironummer ZWN: 13256
De bestuurskamer is geopend van 10
tot 11 uur, elke eerste zaterdag van
de maand (zie ook de website)
 
Inleveren kopy tot uiterlijk:
  1 november 2011 (winternr.)

Er staan ons weer donkere dagen te wachten. Ver

lichting is er niet, bewaking ook niet. Zoals de foto

laat zien is een tuinhuisdeurtje met een koevoet

gauw gesloopt. En dat alleen voor een tuinschaar...

U bent gewaarschuwd, neem maatregelen!

De winnende loten worden bekend gemaakt! Er

zijn prijzen nog niet opgehaald, waaronder de

hoofdprijs!!
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