
Agenda
 

Zaterdag 29 september
Afsluiting seizoen

Feest in en om de kantine met buffet
Opgave bij de bar

 
Dinsdag 30 oktober, 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 

Zaterdag 15 december
Kerst-Inn

Zie tzt nieuwsbrief en website

.
Regenbuien, windjacks, lange broeken en
bij sommigen ging de kachel aan. De bonen
verpieterden en de slakken sloegen hun
slag bij de sla. Alom sombere gezichten.
Zo niet bij Sjoeke Akse. Zoals altijd zorg
de zij voor een opgewekte stemming in de
kantine, mede door de door haar gemaak
te fraaie boeketten. 

Uitreiking Keur
merkschild
uitgesteld
Zoals u heeft kunnen vernemen in zowel
de Nieuwsbrief als op het bord bij de
kantine is de uitreiking van het schild,
behorende bij het Nationale Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren, voorlopig uitgesteld.
Door onverwachte begrotingsvergaderin
gen was wethouder Rob van Doorn niet
in staat op vrijdag 14 september zijn af
spraak na te komen. Een tegenvaller voor
met name de NVT-groep o.l.v. Evert van
Huijssteeden. Ondertussen zoekt het
bestuur samen met de gemeente Haarlem
naar een nieuwe datum.
Bij het ter perse gaan van deze Tuinfluiter
was deze datum nog niet bekend. Let op
de Nieuwsbrief en de website!! 
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Wie kent deze
vreemde bloem??
In onze achtertuin groeit ieder jaar weer
deze plant met een open ring met daaraan
11 puntblaadjes met een gestippelde steel.
Daarna een (aronskelkachtige?) koker
bloem met daarin een grote stamper. Na
niet zo'n heel lange tijd verrot de boel,
stinkt ook en dan gaat alles overnieuw.
Vertel het ons en stuur uw reactie aub ook
naar: redactie@zwn-volkstuinen.nl
Bert en Els Vrenegoor, Singel 21

Los Zand....
Volgens de reglementen dient een
tuin schoon (zwart) opgeleverd te
worden bij het opzeggen van het lid
maatschap. Naar mijn weten is dat
nog nooit voorgekomen maar nu gaat
het toch gebeuren! Neem een kijkje
op H13 en u weet wat u te doen staat
als u ooit vertrekt...
 
Dat tuinieren je gezond en fit van lijf
en leden kan houden, is genoegzaam
bekend. Het bewijs wordt geleverd
door Nico Cornelis en Annelies Im
hoff. Ze vierden deze zomer hun ver
jaardag, resp. 80 en 75 jaar. Gefelici
teerd en nog vele mooie jaren op jul
lie geliefde tuin!

De Groene Vingers van Dennis Kamst, H4
“Tijdens het aardappelrooien zag ik in een ooghoek iets naast me bewegen. Ik bleef
roerloos staan en zag een muis z’n holletje verlaten. Kennelijk opgeschrikt door mijn
gewoel in de aarde. Even later ging de muis weer ondergronds en kwam gelijk terug
met iets in z’n snuitje. Het bleek een jong te zijn dat elders in veiligheid werd gebracht!”
 

Uit dit verhaal blijkt wel dat Dennis zich niet alleen
bezighoudt met de kwaliteit van de aardappelen,
maar ook met de natuur om zich heen. Tijdens ons
gesprek wijst hij me meermalen op voorbijfladde
rende vogeltjes zoals Putter, vink en groenling.
 
De tuin maakt een nog wat rommelige indruk als
gevolg van het zojuist opgeleverde tuinhuis. Dennis
en zijn vader hebben een prachtig huis gebouwd
met een stenen borstwering waarop een gepotdek
selde wand. Geheel geïsoleerd met dubbel glas;
dubbele tuindeuren en een uitbouw. Het ontwerp
voor een plantenkas is klaar en wacht op uitvoering.
 
Dennis is machinist bij de NS, zijn vrouw conduc
trice. Door een goede taakverdeling kunnen ze hun
drie zonen optimaal begeleiden. Het drietal heeft
ook een eigen hoekje in de tuin. Bij ZWN is hij
laanvertegenwoordiger, een taak die hij met plezier
uitvoert. Op de Opentuindagen konden wij hem,
samen met zijn zonen, zien in een van zijn andere
hobbies: gitarist bij Spacewind, een band van het
wat ruigere werk.
 
Dennis is overtuigd van de voordelen van het eigen

groenten kweken. We vinden er maïs, winterpeen, courgette, ui, veel koolsoorten en
bieten. De laatste worden gekookt in het huisje op een petroleumstelletje. Dennis
schrikt ook niet terug voor een lekker pannetje brandnetelsoep. “Juist dat soort dingen
vind ik spannend om mee te experimenteren!” Hij is niet zo van de gebaande wegen.
Volgend voorjaar gaat hij beginnen met de inrichting van zijn chaletje.
Succes Dennis! Als je op orde bent komen we een kommetje soep bij je halen!
 
Dick Saher
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Genezende kruiden
Calendula

Goudsbloem is een zeer veelzijdig gewaar
deerd kruid. Het doet het niet alleen goed
in onze tuin, maar ook medicinaal en in de
keuken heeft het zijn nut bewezen. Ze
geven salades en andere gerechten een
heel eigen smaak en kleur. Vroeger ston
den de oranje lintbloempjes al bekend als
armeluissaffraan.
 
Deze zonneplant past bij een optimistisch
ingesteld mens. Bij deze mens ontstaan
ziektes wanneer de levenskracht geblok
keerd wordt; als hij door omstandigheden
niet in staat is zijn ware IK te ontwikkelen.
Goudsbloem laat vastzittende emoties in
lichaam en geest weer stromen. Het haalt
als het ware het gif uit de ziel weg.
 
Goudsbloem groeit in iedere grond. De
bloem bloeit maar kort, zet zaad en er
verschijnt weer snel een nieuwe bloem.
Deze snelle groei weerspiegeld de herstel
lende kracht van goudsbloem. Gouds
bloem is namelijk een heel goed EHBO
kruid, het stimuleert het natuurlijk herstel
van de geïrriteerde huid; vooral bij kleine
verbrandingen, ontstekingen, schaaf- en
snijwonden, kloofjes, waterwratjes en
droge huiduitslag. Het werkt verzachtend
en helend bij alle vormen van eczeem en
waterpokken en het vermindert de jeuk.
Goudsbloem olie is een verwarmende en
beschermende olie die bij uitstek geschikt
is voor baby`s en kleine kinderen. Gebruik
de Goudsbloemolie in bad of als huidolie.
De tinctuur kan als natuurgeneeskundig
jodium gebruikt worden om wonden
schoon te wassen en te desinfecteren.
 
Ik verkoop de goudsbloemzalf op basis van
vaseline of bijenwas te bestellen via alma
mater@live.nl
Barbara van der Poll – Vermaat
www.almamater.nl
 
 

.

                                  ENGELCHOR SCHILDERWERKEN 
Wandafwerking - Glas - Houtrotreparaties (Repair Care)  
U kunt ons bellen of mailen voor een vrijblijvende offerte: 06 - 536 763 57
Engelchor.schilders@gmail.com

Veenmolletje...
Deze foto van een veenmol is genomen
op het tuinencomplex door Günther Van
der Eecken, H29. Deze vrij zeldzame
beesten komen vaker voor in de tuinen,
maar toch is het even schrikken als je ze
ziet. Als mensen meer willen weten over

de veenmol, dan is de site van Naturalis
een aanrader: http://science.naturalis.nl/
veenmol. Daar kunnen veenmolobserva
ties ook worden doorgegeven.
 
Floor Quirijns (H29)

Een echte ZWNner
Mangrove

Het lijkt alsof de mangrove op stelten
staat. Onder de grond bevindt zich een
uitgebreid wortelstelsel. Water deert
deze boom niet, sterker, zonder nattigheid
wil hij niet groeien. Hoewel de afgelopen
zomer meerdere tuinen omgetoverd
waren tot kabbelende meertjes, heb ik
deze bomen nog niet aangeplant gezien.
Waarschijnlijk is het zoutgehalte van het
water te laag. Net als onze zomerse tem
peraturen...
DS
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Ongemak door naaktslak
Naaktslakken zijn net als de huisjesslakken
weekdieren.
Ze komen pas tevoorschijn bij vochtig
weer, zoals na een regenbui en zijn over
wegend 's nachts aktief om warmte en
zonlicht te vermijden.Een naaktslak legt
eitjes in hoopjes van 20 tot 30 bij elkaar
vlak onder het grondoppervlak. Een enke
le naaktslak kan honderden eitjes leggen.
Naaktslakken kunnen in een avond veel
eten en schade brengen aan gewassen.
 
Zo hebben we helaas gemerkt dat ze dol
zijn op de bonenplantjes. Die werden
steeds tot op de grond gelijk afgegeten.
Alles leuk en aardig, ze mogen best in mijn
tuin iets opeten, maar niet alles! Aangezien
ik liever geen gif gebruik, ben ik op internet
gaan zoeken naar alternatieven.
 
De goedkoopste en ook erg effectieve
oplossing is het vallen zetten met bier.
Makkelijk zelf te maken en kost bijna niets:
neem een emmertje met deksel, bijvoor
beeld van yoghurt of iets dergelijks. De
emmer moet niet te klein zijn, anders zit

het zo vol. Snij  bovenin de zijkant van de
emmer horizontale sleuven. Graaf het
emmertje in tot aan de sleuf op een plek
waar veel slakken zijn, zoals bij de bonen
planten. Vul het emmertje met bier en doe
het deksel erop. Door het deksel vult de
emmer zich niet met regenwater.
 
De naaktslakken worden aangetrokken
door het gist in het bier en verdrinken er
daarna in. De opbrengst na een paar dagen
was zeker twintig tot dertig slakken per
emmertje. Heb je een grote emmer, dan
hoef je niet eens te legen. De slakken
lossen gewoon op. Een klein emmertje zit
binnen de kortste keren zo vol dat er geen
slak meer bij kan. Even legen, nieuw bier
en terug in de tuin voor de volgende
slakken.
 
Omdat naaktslakken graag eitjes leggen in
de composthoop is het ook slim om daar
een val te zetten. Hierdoor zitten er min
der eitjes in de compost die je later weer
door je hele tuin verspreid.
Linda (H25)

- Pagina 4 -



Los Zand...
 
"Welke bijenstand bedoel je, die links
in de hoek of die in de rechterhoek
van ZWN?" "T.ov. de ingang links".
"Als je binnenkomt of als je weggaat?"
"Ik bedoel die bijenkasten achter het
WC-gebouwtje".
En om het nog wat ingewikkelder te
maken: er is nu ook een bijenvolk in
het Kruydhuis opgedoken! En wel een
heel bijzondere! Als je een luikje
openmaakt, kan je het hectische leven
van deze nijvere beestjes bekijken. De
imkers noemen dit de demonstratie
kast in het Kruydhuis. Dat is dus dui
delijk. Nu nog een goede naam voor
de andere twee plekken.
 
Op de Opentuindagen kon je je weer
te goed doen aan allerlei lekkere din
gen. Toch was het wel jammer dat de
vaste bezoekers 's morgens bij hun
koffie niet van hun vertrouwde appel
taartje konden genieten.
 
Onze collega's van vtv WZZO heb
ben de oorlog verklaard aan de paar
destaart of heermoes. Het complex
wordt sluipenderwijs door dit su
peronkruid gekoloniseerd. Een wui
vende heermoesvlakte is dan het
angstwekkende vooruitzicht. Elke
tuinder is opgeroepen de strijdbijl op
te nemen. Voor chemische strijdmid
delen hoeft het plantje niet te vrezen;
gif spuiten is net als bij ons verboden.
Maar de kracht van schoffel, spa en
zelfs een gasbrander zal verpletterend
zijn. ZWN-ers kunnen er over
meepraten!
 
Een dame uit Haarlem-Z stuurde een
mailtje naar de redactie of ZWN inte
resse had in een bak oranje-rode fre
sia-achtige planten. Omdat haar tuin
bestaat uit alleen blauwbloeiende
planten, wilde ze er vanaf. Het bleek
om de Crocosmina (Montbretia) te
gaan. Ze had de Opentuindagen be
zocht en was onder de indruk van de
tuinen en de prettige sfeer. Moest de
compimenten overbrengen aan Anne
en Gerard, Chris en Dirk en Henk
van Schagen. Bij deze.
 
We hadden het over superonkruid.
Hoedt u ook voor de Japanse knoop!
Onuitroeibaar. Bij M24 a/d Singel.
DS

Van de Bestuurstafel
Het bestuur werkt met een bestuursplan,
een soort plan van aanpak, waarin alle
zaken staan vermeld die nu, in de nabije
toekomst of in de komende jaren aandacht
verdienen. Een aantal zaken kon in de af
gelopen tijd worden weggestreept. Zo is
de winkelvloer geschilderd, de electra in
de winkel vervangen, het afzuigsysteem én
de vloer in de keuken vernieuwd en, zoals
u allemaal heeft kunnen zien, het terras
opnieuw betegeld inclusief een nieuwe
waterafvoer.
Het belangrijkste werk voor de komende
tijd is de vervanging van het dak van de
loods. Handige tuinders die hierbij behulp
zaam willen zijn, kunnen zich melden bij
het bestuur.
 
ZWN heeft de beschikking over een
handige aanhanger. Tuinders kunnen deze

huren voor € 5,00 per dag. Reserveren
van deze aanhanger dient te gebeuren bij
Jacques Akse, Berkenlaan 5. Vóór gebruik
moet er ook met hem afgerekend te
worden.
 
Herhaalde oproep: De bouwcommissie is
naarstig op zoek naar uitbreiding. Tuinders
met bouwtechnisch inzicht en/of twee
rechterhanden worden verzocht zich te
melden bij de voorzitter van de bouwcom
missie, Pieter Nieuwenhuizen, Lijsterbe
slaan 20.
Willen we de gebouwen op ons prachtige
complex in goede staat houden, dan die
nen we met z'n allen de handen uit de
mouwen te steken. Schroom daarom niet
u beschikbaar te stellen voor de onder
houdsactiviteiten.
Leo Pel, secretaris

Hoe werkt  Alge
meen Werk? (AW)
Nog steeds blijken er tuinders te
zijn die niet goed op de hoogte
zijn van de gang van zaken be
treffende het Algemene Werk.
Daarom hierbij nogmaals de re
gels die ooit door de Algemene
Ledenvergadering zijn aangeno
men:
 
- Elke tuinder van ZWN neemt deel
aan het AW. Vrijgesteld zijn tuinders
van 70 jaar of ouder en tuinders die
andere belangrijke werkzaamheden
voor de vereniging verrichten
 
- Is men voor een langere periode
niet in staat, door bijv. ziekte, aan het
AW deel te nemen, dan dient men
voor een vervanger te zorgen
 
- Is men op een bepaalde datum ver
hinderd en men kan ook niet op an
dere mogelijke data, dan dient men
voor een vervanger te zorgen
 
- de vervanger is 16 jaar of ouder en
is bij voorkeur lid van de vereniging.
Het lid is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het AW door zijn ver
vanger.
 
De letterlijke tekst vindt u in de aan
alle tuinders uitgereikte Statuten, arti
kel 6, paragraaf 7

Mutaties
Ingeschreven als Kandidaat-Lid:
Mw. Yvonne Berkhuysen per 1-5-2012
Hr. Cees Pel 16-6
Hr. Enée Le Gro 26-6
Mw. Marieke Boon 29-6
Mw. Ramona van Leeuwen 7-7
Mw. Esther Zwart 7-7
Mw. Tanja Heuverkamp 14-7
Mw. Marjolijn Vromen 21-7
De wachtlijst telt momenteel 29 personen
Uitgeschreven: Hr. B. Roest H24 (overle
den) (zie elders in dit blad)
Opzegging:
Hr. N. Klos 16-06 B20
Mw. S. Hartendorp 01-07 L7
Hr. M. van der Scheur 12-07 H19
Hr. B. Holscherer 01-09 L12
Tuinruil: Dhr. R. Honcoop van H13 naar
H24
Opzegging donateur: Mw. W. van Raat
(klaverjasclub)
 
Leo Pel, secretaris
 
 

De AW-ploeg aan het opstarten op 2 juni.  Rechts

voor ploegbaas Gerard van Roodselaar

- Pagina 5 -



Opstekertje
door een bij gestoken

dat doet even pijn
dat heb ik ervan opgestoken

en nu deppen met azijn
ze zeggen dat het helpen kan
niet dat ik het merken kan

 
ik zag het niet aankomen
ik bukte voor een bloem

kon die bij er wat aan doen
wilde ruiken of het lekker rook
nou, die bij dus kennelijk ook

en wij allebei dichterbij
kroop die bij dichter bij mij

 
nu zit ik met zwelling
van de pijnlijke prik

de angel is eruit
en ik zit met de schrik

 
Irene Bakker

De inspectie van de bijenkasten is klaar. Zou Wil in

haar duim gestoken zijn?

Kleurige Akelei             (foto's Sjoeke)

Om de bijen rustig te houden blaast de imker Wil

rook tussen de ramen.

De bijen arriveren op de nieuwe stand. Hebben ze

de reis overleefd?

Raymond en Wil trots bij hun eerste eigen volk op

de nieuwe bijenstand van ZWN

Gemakkelijk terug te vinden: koningin met stip!
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Van onze imkers
Er zijn alweer een aantal maanden voorbij
van ons eerste bijen seizoen. De cursus is
de gehele zomer door gelopen met op
iedere cursusdag een ander thema over
de verzorging en onderhoudt van een
bijenvolk. In september zijn onze laatste
cursusdagen met daarbij nog het eind
examen. Wij doen nog iedere dag veel
praktijk ervaring op en leren elke dag weer
wat nieuws. De bijen doen wat hun het
beste uitkomt en daar moet je dan als
imker op zien in te springen.
 
Zoals iedereen wel zal weten staan er nu
een aantal bijenkasten meer op het com
plex. Er bevinden zich drie kasten naast de
heemtuin nabij de kantine. Ik en Wil heb
ben, na toestemming van het bestuur, een
stukje grond op de buitenwal tot onze
beschikking gekregen, die we samen heb
ben schoongemaakt en hebben voorzien
van een nieuwe takkenwal. Op deze plek
staan op dit moment 3 volken die het dit
seizoen heel goed hebben gedaan. De
volken zijn flink uitgegroeid en zullen, als
ze goed de winter doorkomen, volgend
jaar honing gaan verzamelen.
 
De afgelopen periodes liepen we ook
tegen verrassingen aan tijdens het inspec
teren van de volken. Bijvoorbeeld de
zwermdrang die een volk kreeg. Dit is te
herkennen aan het groot aantal doppen,
dat een volk aan het produceren is op de
raampjes in de bijenkast. Dit (doppen) zijn

kokers van was die ongeveer 2 cm lang
zijn. Hierin bevinden zich de nieuwe ko
ninginnen die een volk aan het maken is.
De werksterbijen selecteren zelf een 3
dagen oud larfje die ze dan tot koningin
opkweken. Door vroegtijdig deze doppen
te verwijderen voorkom je het zwermen
van een volk en moet je ervoor zorgen dat
het volk meer bouwruimte krijgt d.m.v.
het plaatsen van extra raampjes.
 
Ook zal het iedereen wel zijn opgevallen
dat er een mooie demonstratiekast staat
onder het kruidhuis. Deze is gesponsord
door Flip Henstra. Na overleg met Aad
Sengers is deze plek bepaald en heeft onze
timmerman (Ron Honkoop) een mooi
ophangsysteem gemaakt waar deze kast
op staat en hangt. Op 28 juni is hier een
nieuw volk in gekomen die het tot op
heden goed doet. Het verschil tussen de
kasten naast de heemtuin en de demon
stratiekast is, is dat de bijen in de demon
stratiekast vrijuit raat kunnen bouwen
zoals ze dit ook in het wild zouden doen.
Dit kan iedereen goed bekijken d.m.v. de
raampjes die open kunnen aan de zijkant
van de demonstratiekast.
 
Afgelopen voorjaar hebben we de kinde
ren en begeleiders van de bosbeekschool
de demonstratiekast laten zien en hun het
e.e.a. verteld en uitgelegd. De begeleiders
en kinderen waren zeer onder de indruk
en de lerares gaf aan dat de kinderen dit

niet snel zullen vergeten omdat je dit voor
de rest niet tegen zal komen in deze op
stelling.
 
Op dit moment worden de volken klaar
gestoomd voor de winter, wat inhoudt dat
de beruchte varroamijt bestreden moet
worden en de volken bijgevoerd moeten
worden. De varroamijt is één van oorza
ken dat er een grote bijensterfte is we
reldwijd. De bijensterfte bedroeg vorig
jaar in Nederland 20%. Dat houdt in dat 1
op de 4 volken dood gaat. Men kan niet
exact aangeven of de varroamijt nu de
enige boosdoener is van deze sterfte. Ook
zijn bestrijdingsmiddelen in de landbouw
zeer schadelijk voor de bijen.
 
Als tuinders kunnen we hier dus rekening
mee houden gebruik geen gif en we kunnen
zorgen dat we meer drachtplanten op het
complex krijgen zoals de winterakoniet,
sneeuwklokjes, koolzaad, klavers, phacelia
ect. Als men meer wil weten welke soort
planten er geschikt zijn dan kan je dit na
vragen bij mij of Wil Maris. Wij hebben
een lijst met planten waarin staat aange
geven of ze wel of niet geschikt zijn voor
de bijen.
Al met al hopen we dat de volken de
winter net zo goed doorkomen als dat ze
het in de zomer hebben gedaan en dat we
dan misschien volgend voorjaar honing
kunnen gaan slingeren.
Raymond van der Poll en Wil Maris.

Raymond aan het werk met de demonstratiekast in het Kruydhuis. De kijkdeurtjes zijn open geklapt. Wil

staat op gepaste afstand. De fraaie "zwevende" tafel is ontworpen en gemaakt door Ron Honcoop.

Controle van een raam: ïs er broed, stuifmeel, ho

ning? Zijn er jonge koninginnen in de maak? Bijen

houden vergt de nodige zorg. 

Geslaagd voor het Imkersdiploma!
Sinds 10 september zijn Wil, Sonja en Raymond  officieel imker. Gefeliciteerd!!
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Midzomeravondfeest 23 juni
Om half acht betraden de eerste ZWN-
ers de feesttent, die gevuld was met sta-
tafels met fleurige bloemen. Onder het
genot van koffie of drank werd de Midzo
mer ingeluid.
John verzorgde de knoppen van de mu
ziekcomputer. Patrick zong wat Hollandse
liedjes en songs van de Beatles. Rond half
tien waren de stembanden inmiddels ge
smeerd en werd er door menig tuinder
meegezongen. Bart stond in de startblok
ken om iedereen te voorzien van een
broodje hamburger met ui of worst van
de bakplaat. De biertap werd bemand
door Bert en Jacques en met dit gele vocht
kon een ieder zijn dorst lessen.
 
De bardames Patricia, Petra en Sjoeke
hebben zich vermaakt met de uitgifte van
koffie, drankjes en broodjes haring. Dit
alles kon men bemachtigen als men con
sumptiebonnen ging kopen bij Piet Hon
koop. De koffie werd deze avond nog
contant betaald.
Aad Sengers, die een ribblessure had,
waagde het ondanks zijn "handicap" een
dansje te maken met Marijke en ik moet
zeggen dat ze een prima maatgevoel had

den en de dans goed ten uitvoer brachten.
Sommige tuinders werden er door
geïnspireerd en kwamen ook in actie.
 

De gezelligheid moeten de mensen zelf
creëren, ondanks dat er vaak activiteiten
aangereikt worden, maar ik dacht dat de
avond wel geslaagd was, gezien de blijde
uitstraling van menigeen. Om 12 uur ont
stak John nog wat vuurwerk om de zomer
in te wijden en hopend dat jullie deze
zomer genieten op de volkstuin. Alle vrij
willigers, die weer heel wat werk hebben
verricht om deze mooie avond te laten
slagen: HARTELIJK DANK!!!
 
Sjoeke
 

Extra dag Alge
meen Werk 12 juni
`s Morgens bijtijds zaten vele heren van
ZWN aan de koffie om zich daarna te
begeven naar de Noorderlaan en Singel
laan om de hoge heggen te knippen.
Als ik het goed gezien heb, hadden ze
onderling veel plezier! Om half tien stond
de koffie weer klaar en trakteerde Marijke
Sengers de harde werkers op een over
heerlijk plakje cake met verse aardbeien
en slagroom, een onvergetelijk gebaar! 
Hiervoor nog hartelijk dank en dan weet
ik wel zeker dat ik namens alle mannelijke
hulpen spreek.
 
Voldaan gingen de mannen weer aan de
zware klus en om half één begonnen de
magen te knorren en zetten zij zich neder
aan de lange tafel, waar ze hun lunch kre
gen. Met hernieuwde krachten togen ze
daarna weer aan het werk. Na gedane
arbeid is het goed rusten in de wagen, die
getrokken werd door de mini-tractor en
perfect bestuurd werd door Peter Hurk
mans Allen heel hartelijk dank namens Aad
Sengers, die deze dag georganiseerd. De
heggen langs de lanen staan er weer keurig
bij!
 
Sjoeke
 

Dirk wilde graag meehelpen, maar ja, geopereerd

aan zijn been. Sterkte! De heggeploeg.
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In Memoriam
 
Op 14 juni jongstleden heeft het be
stuur vernomen dat Ben Roest, na
een ongelijke strijd is overleden.
Ben was lid sinds 1995, en was een
gedreven persoon, zowel als tuinder
en als vrijwilliger bij diverse werk
zaamheden voor de tuinvereniging.
 
Ben wist altijd wel een oplossing te
vinden als het nodig was. Het was niet
iemand die op de voorgrond trad, hij
ging liever zijn eigen gang.
 
We zullen hem missen. Wij wensen
Odile en de familie veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.
 
Namens het bestuur,
 
Bert van Velzen

UITNODIGING tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dinsdag 30 oktober 2012 in het verenigingsgebouw. Aanvang 20 uur
 
Agenda:
01. Opening, vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken
03. Bestuursmededelingen
04.Vaststellen notulen ALV 27 maart 2013 (gepubliceerd in Tuinfluiter nr 2)
05. Stil staan bij het besluit van Flip Henstra te stoppen met de oude kranten
06. Resultaten najaars-tuinenkeuring
07. Benoeming bestuurslid winkel. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich
schriftelijk aanmelden tot 7 dagen voor de ALV. Deze aanmelding dient voorzien te
zijn van tenminste 10 handtekeningen van leden.
08. Begroting 2013 (ter inzage in de kantine vanaf 12 oktober)
09.  - Vaststellen contributie
       - Vaststellen boete verzuim algemeen werk(statuten:art.6 lid 7 g)
       - Vaststellen huurprijs aanhanger per dag
 
Pauze
 
10.Vaststellen nieuw Huishoudelijk Reglement(ter inzage in de kantine vanaf 12 oktober)
11. Rondvraag
12. Sluiting 
 

Einde van een tijdperk
 

Flip stopt met oud papier
Het zal de ZWN-tuinders niet zijn ont
gaan. Bij binnenkomst op ons tuinenpark
prijkt boven de oude krantenbak een
bordje waarop Flip Henstra mededeelt dat
hij gaat stoppen met het inzamelen. Dat is
even slikken…zowel voor zijn trouwe
klanten, die jaar in jaar uit het oud papier
bij hem dumpten, als voor het bestuur en
dan met name de penningmeester. Die
kon jaarlijks rekenen op een forse donatie
voor de verenigingskas. Het zal wennen
zijn als op 30 september de krantenbak
voor het laatst geleegd wordt. Daarna gaat

de klep voorgoed dicht en komt er een
einde aan het “krantentijdperk”.
Veertig jaar geleden had de vader van Flip
behoefte aan oude kranten om de planten
uit de verenigingskas, die toen nog achter
de winkel stond, mee in te pakken. Er werd
een oproep gedaan, waaraan ruim gehoor
gegeven werd. Zo ruim, dat Henstra sr.
min of meer om kwam in het oude papier.
“Kleine Flip” zag hier geld in. “De prijs
voor een kilo oud papier was toen zo
hoog, dat het zeer lonend was om in te
zamelen”, aldus Flip. Vervolgens bouwde
Flip zijn eigen imperium op. Veertig jaar
lang zamelde hij met behulp van vele tuin

ders duizenden kilo’s kranten en tijdschrif
ten in. Dag in dag uit was hij te vinden in
“zijn” krantenhok. En alhoewel de kiloprij
zen in de loop der jaren langzaam zakten,
bleef hij volharden.
 
‘In al die jaren ben ik nooit met tegenzin
naar mijn krantenloods gegaan”, laat Flip
weten, “maar er moet toch een keer een
einde aan komen. Na veertig jaar vind ik
het mooi en ga ik me op andere zaken
richten, zoals op mijn tuin en op het fiet
sen”. Uiteraard respecteren wij allen deze
beslissing. Tijdens de komende Algemene
Ledenvergadering zal Flip officieel bedankt

Oproep
Notulist(e) gezocht
 
Het bestuur is naarstig op zoek naar
een notulist(e) ter ondersteuning van
de secretaris.
 
Het gaat hierbij om het notuleren van
de maandelijkse bestuursvergaderin
gen op de tweede maandagavond van
de maand. Uiteraard is de notulist(e)
vrij gesteld van algemeen werk.
 
Verdere informatie is verkrijgbaar bij
Leo en secretaris@zwn-volkstuinen.nl

De klep van de krantenkist gaat definitief dicht..
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ZWN heeft drie stippen!
 
Na twee jaar hard werken op zowel praktisch als theoretisch gebied door met name
de leden van de werkgroep natuurvriendelijk tuinieren is ZWN er in geslaagd het fel
begeerde Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren binnen te halen. En dat als eerste
Haarlemse vereniging. Een resultaat om trots op te zijn.
 
Op 26 mei hebben vanuit het AVVN Ina Marbus, Roos Broersen en Herman Vroklage
de eindbeoordeling gedaan. Zij waren zeer te spreken over de behaalde resultaten. De
beoordeling werd serieus aangepakt, na afloop van een ronde over ons volkstuinenpark
is er op het terras nog uitgebreid geanalyseerd.
Enkele weken later kregen wij het verlossende bericht.  Het AVVN heeft ons drie vette
stippen toebedeeld gekregen op een maximum te behalen aantal van vier stippen. Vet
omdat wij volgens het keuringsrapport dicht tegen de vier aanzitten Hoe meer stippen,
hoe natuurvriendelijker er wordt getuinierd.
 
Het keurmerk bestaat uit een schild met daarop de afbeelding van een lieveheersbeest
je. Hoe het eindrapport er precies uit ziet, weten we bij de officiële uitreiking van het
schild op 14 september. Neemt niet weg dat een felicitatie aan alle tuinders die hebben
bijgedragen aan dit succes op zijn plaats is.
 
De vereniging heeft besloten om na het tweejarige begeleidingstraject niet te stoppen
met activiteiten rond het natuurlijk tuinieren. We gaan onder andere nog vleermuizen
kasten en eendentrapjes aanbrengen, we gaan jaarlijks zorgen voor een vast inlever
moment voor takken en die takken gaan we jaarlijks op de takkenwallen stapelen (fe
bruari/maart), we zullen zorgen voor een excursies over planten en vogels op het
volkstuinenpark en voor een snoeiochtend/minicursus.
 
Evert

Z W N  Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Grote groene sabelsprinkhaan op Kattestaart in de

tuin van Esther en Herman Zevenberg (H16)

Natuurwaarnemingen in voorjaar en
zomer
Wat was het een natte zomer. Op diverse
dagen stonden tuinen blank. Maar het was
meestal ook vrij zacht, dus het was groei
zaam weer. Wat leverde dat op aan leuke
waarnemingen?
 
Op 4 maart scharrelde er een
Vuurgoudhaantje over de houtwallen op de
dijk. In de loop van het voorjaar kwamen
vogels terug uit Afrika zoals Fitis, Tuinfluiter,
Braamsluiper en zelfs een Nachtegaal. In de
schuren en paardenstallen aan de Slaper
dijk hebben minimaal twee paartjes
Boerenzwaluwen gebroed.
 
Op 10 juni vloog er langs de Maluslaan een
Grote Keizerlibel, een van onze grootste
libellensoorten. Ook bijzonder was dat er
op 30 juni een Kuifmees op ons volkstui
nenpark zat; deze mezensoort zit vrijwel

altijd alleen in dennenbossen, bijv. in de
duinen bij Santpoort.
 
Begin juli zwom er nabij het gemaaltje een
Kuifeend met 2 jongen, later was daar nog
één jong van over. Eind juli zwommen er
bij de achteringang 4 jonge Kuifeendjes
zonder hun moeder, een week later waren
daar nog twee van over, die al aardig vol
groeid waren, dus misschien hebben die
het toch gered. Gelukkig zag de familie
Sonius in juli langs de Singel weer een
IJsvogel; die heeft de koude winter dus
overleefd.
Naast de vele Bonte Zandoogjes zat er op
14 juli ook een Bruin Zandoogje op de tuin.
Daarnaast werden er geregeld Boomblauwtjes 
en Gewone Oeverlibellen gezien.
 
Evert van Huijssteeden

Vuurgoudhaantje
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Hommels bij ZWN
In 2012 besteden we, als onderdeel van
het keurmerk natuurlijk tuinieren, extra
aandacht aan hommels. Bovendien is 2012
het jaar van de Bij en de hommel is familie
van de bij. In het voorjaarsnummer van de
Tuinfluiter hebben we een zoekkaart afge
beeld om te helpen bij de herkenning.
 
 Nou, dat is nog niet meegevallen. Het
eerst probleem is dat hommels lang niet
altijd stil zitten. Vooral in het voorjaar zijn
de hommels beweeglijk en zelden lang op
bloemen te vinden. En het tweede pro
bleem is dat de herkenning helemaal niet
zo makkelijk is als het lijkt. Je denkt, even
opletten of de hommel een witte achter
kant heeft of hoeveel gele banen de hom
mel heeft, maar dat is niet eens zo mak

kelijk te zien. 
Het is een erg nat jaar geweest en dat kan
het aantal hommels hebben beïnvloed. De
eerste hommel is half maart gezien, een
Aardhommel. Pas vanaf mei zijn er veel
hommels gemeld. In de zomermaanden
zijn ze gelukkig wat makkelijker te zien,
omdat ze dan voedsel zoeken op bloemen
zoals Kaardenbol, Koninginnekruid en
Vlinderstruik.
 
In 2012 zijn in ieder geval 6 hommelsoor
ten gezien (zie figuur). Ongeveer eender
de van alle waarnemingen bestaat uit
Aardhommels en ook eenderde uit Akker
hommels. 
 
Evert van Huijssteeden

Vingerhoedskruid en Gele lis. Foto's Sjoeke

De Aardhommel op zoek naar nectar

Vliegend "beertje"

In bloemen met een diepe kelk maakt de hommel soms een "zij-ingang". Komt ie makkelijker bij zijn ga

ding.
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Gewone oeverlibel
Zie je op jouw tuin een opvallende, wat gedrongen, brede, blauwe libel,
dan heb je goede kans dat je een gewone oeverlibel hebt gezien. Het is
één van de algemenere libellensoorten van ons land.
 
Kenmerken
 
Een gewone oeverlibel is ongeveer 3-4 cm lang en de spanwijdte van de vleugels is
7-8 cm. Het achterlijf heeft een beetje de vorm van een pijl. Vlak achter de kop is
het breed en het eindigt in een punt. Mannetjes hebben een mooi grijsblauw ach
terlijf met een duidelijke zwarte punt. De grondkleur van het vrouwtje is bruinig
geel. Opvallend bij het vrouwtje zijn de twee dikke zwarte lengtestrepen op de
bovenkant van het achterlijf.
 
Leefwijze

Gewone oeverlibellen zijn in Nederland zeer algemeen. In de afgelopen tien jaar
zijn de aantallen zelfs verder toegenomen Je kunt ze vooral vinden langs stilstaand
of zwak stromend water. Ze hebben een voorkeur voor water met wat kale oe
vers. Vanaf begin mei kun je ze zien, met de grootste aantallen in de periode juni -
augustus.
Ze zitten opvallend vaak te zonnen op wat hogere uitkijkpunten, zoals in de top
van struiken of bovenop stokken. Geslachtsrijpe mannetjes houden vooral de
wacht vanaf warme zitplaatsen langs de waterkant, zoals stenen of boomstronken.
Vanaf zo’n plek maken de mannetjes vluchten laag over het water. Ze verjagen
dan andere mannetjes of ze ‘vangen’ vrouwtjes voor de paring. Het vrouwtje zet
haar eitjes af door vliegend met de punt van het achterlijf op het wateroppervlak
te tikken. Het mannetje houdt op zo’n moment de wacht om eventuele concur
renten te kunnen verjagen.
 
De gewone oeverlibel op ZWN
 
Vrijwel overal op ons volkstuinenpark kun je gewone oeverlibellen zien, maar
toch het meest in de nabijheid van water. Daarom is het aan te bevelen altijd te
zorgen voor water op jouw tuin in de vorm van een vijver of een waterbak. Dat
trekt dus niet alleen kikkers en vogels aan, maar ook allerlei insecten zoals libellen
en juffers.
 
Polifinario

Gewone oeverlibel vrouwtje

Kleine vos
De Kleine vos 't meest geteld tijdens
tuinvlindertelling 2012
 
In het weekeinde van 4 en 5 augustus was
weer de landelijke tuinvlindertelling. In
meer dan 2200 tuinen zijn in totaal bijna
30.000 vlinders geteld. Het gemiddeld
aantal vlinders per tuin was 13, het gemid
deld aantal soorten 5. De meest waarge
nomen soort was de Kleine Vos (5750),
maar dit jaar was vooral de Dagpauwoog
opvallend talrijk (4600). Toch gaat het al
jaren slecht met de Dagpauwoog. De
aantallen uit het begin van de jaren negen
tig worden nergens meer gehaald. Opval
lend is dat sommige vlinders geen belang
hechten aan de grootte van de tuin: Ata
lanta, Citroenvlinder en Dagpauwoog
komen in kleine tuinen net zoveel voor als
in grote tuinen.
 
Dat er redelijk wat vlinders gezien zijn,
zegt helaas niet veel over de stand van de
vlinders. Uit andere cijfers blijkt dat het
daar niet zo goed mee is gesteld. Al vanaf
1990 wordt door De Vlinderstichting op
vaste routes vlinders geteld. Als we kijken
naar de grote lijn over meerdere jaren,
gaat die helaas nog steeds naar beneden.
De oorzaak daarvan heeft te maken met
het landschap. Het intensieve gebruik van
de bodem, bloemrijk land dat plaatsmaak
te voor groene weiden, gevarieerde ak
kerranden die verdwenen zijn.
 
(uit het persbericht van de Vlinderstichting)

Rups van de Kleine vos op brandnetel
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Opentuindagen 2012
Helaa
s had
den 
we o
ok dit
jaar 
de w
eergo
den 
tijdens
de 
Open
tuind
agen 
niet 
mee. 
En ja

wat doe je dan als het met bakken uit de
hemel valt??
Gezellig koffie drinken en wachten totdat
de buien over zijn. En na enige tijd konden
er toch nog wat kraampjes - verzorgd
door Leo Pel -  opgezet worden voor de
gasten.
Om acht uur stonden Tous en Petra de
broodjes al te smeren en Patricia zei of
het een wit of bruin broodje moest zijn,
want sommige vrijwilligers hielden wel of
niet van wit of bruin, ze smaakten in ieder
geval lekker.
Wat waren we blij met de vorig jaar ge
kochte partytenten, want die waren al
aardig bezet met de vaste tuinders.
Op de lanen waren weinig kramen, maar
sommigen lieten zich niet kisten door het
weer en lieten de mensen toch hun plant
jes,kaarten en keramiek tonen [al dan niet
onder plastic].  

Op de Singel stond Joshua van der Poll met
allerlei stekjes, Gerard Soonius toonde
zijn curiosa/tuinmeubels, potten en zinken
bakken, Bert van der Scheur had ook zijn
kraam met allerlei spullen, die hij graag van
de hand wilde doen.
Wat ik zo gezien heb zat Joke Groskamp
met keramiek, dat zij zelf had gemaakt. Lies
Oostwouder had allemaal zelfgeschilder
de ansichtkaarten, maar door alle regen is

ze er mee gestopt, volgend jaar beter
hopen wij.
Bij het voorplein stond de mobiele biertap,
die bemand werd door Gerard Kuiper en

Gerard van Roodselaar.
De patat werd door Carla Nieuwenhuizen
gebakken en de hamburgers door Pieter
Nieuwenhuizen en ja zelfs met heerlijk
gebakken uien waar Bart Tromp zich mee
had vermaakt in de keuken. De viskraam
met overheerlijke makreel/kippertjes en
haring werd gerund door Petra
de Groot en Gonny van Velzen, waar ook
pindapothouders verkocht werden, die
van afvalhout zijn gemaakt door Bert van
Velzen. De opbrengst hiervan is bestemd
voor de vereniging.

De vis kwam bij de Makrelenrokerij Sme
ding uit IJmuiden vandaan en mocht U eens
zin hebben in een visje dan kunt U daar
terecht en nog een kijkje nemen in de
rokerij waar nog op de ouderwetse ma
nier makreel wordt gerookt, namelijk in
de houtmot en dat ruikt toch lekker!!
Bij de winkel werden fleurige plantjes
verkocht door Jacques en Nicolette en die
gingen grif van de hand. De boekenkraam
van Flip was zoals elk jaar weer rijkelijk
gevuld met spannende romans en tuinboe
ken.
Henk van Schagen verkocht curiosa en
heerlijke honing en Christa had prachtige
kunstwerken liggen, die zij met kantklos
sen had gemaakt.
Hopende dat ze volgend jaar het kantklos
sen wèl kan demonstreren maar ook hier
gooide de regen roet in de klossen.
Ab Bosch, die liet zijn mandenvlechten

kunsten weer zien en geloof mij het is zeer
intensief werk hoor!
De Molenaar Jan van de Zandhaas uit
Santpoort draaide ook weer volop en
verkocht zijn meel aan menigeen.

Een nieuwe gast was De Haarlemmer
Wolschuur ook uit Santpoort,die leuke
breiartikelen en vilten babyslofjes aan de
man bracht.
Heleen Sijtema was gevraagd om haar
keramiek tentoon te stellen en heeft zelfs
voorbeelden van klei gemaakt en kinderen
werden zo enthousiast dat ze aan de tafel
mochten kleien.
De Heer Matsumoto heeft twee dagen
demonstraties gegeven; kinderen konden
papiermaken en versieren met bloemetjes
en vlinders en hun eigen naam op de kaart
drukken.
Zelf maakte hij van melkpakken porte
monneetjes en hij kon van één klein velle

tje papier een boekje maken..
Geweldig kunstig werk en ik heb met
verbazing zitten kijken. Hij legde met heel
veel geduld de kids uit hoe ze de dingen
moesten maken, geweldig hoor.
In de loods vermaakte Gert Jan Schaafsma
zich met Oud Hollandse kinderspelletjes
o.a. blikken gooien, Stokje vangen, sjoelen
en Dokter Bibber, doelschieten en ring
gooien. Na afloop konden de kids een ijsje
bij de bar halen.
In de kantine had Nel Honkoop een tafel
ingericht met de schilderijen van de ZWN
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schilderclub en Thea van Wees en Kitty
hebben zich enkele uurtjes vermaakt om

de mensen te laten zien hoe je kunt schil
deren met acryl of waterverf.
De tuinder, die de ezeltjes heeft gemaakt
om de schilderijen op te zetten wil ik na
mens de club nog bedanken !        
Achter de bar verzorgden Petra, Patricia
en Sjoeke de drankjes en dit ging met
consumptiebonnen die je kon kopen bij
Piet Honkoop, de heer Duinveld en Anee
ke Mak. Bart Tromp was deze dagen vlie
gende keep en Bert van Velzen heeft alles
aangestuurd om het festijn zo goed moge
lijk te doen verlopen deze dagen.
De loterijprijzen zijn allemaal gezellig en
fleurig ingepakt en gedecoreerd door
Gonny van Velzen.
Dennis had op het veldje naast de speeltuin
een tent opgezet en had daar een vuurka
chel geplaatst, waar hij voor het personeel
een soepje had bereid had met verse
groente en.....balletjes!
Daarnaast werden ook nog allerlei snuis

terijen verkocht. al was het moeilijk om
er te komen, uiteindelijk hadden ze een
plank neergelegd om met droge voeten
weer ergens anders te komen.
De band die zou spelen werd ingeleid door
de drummer Dion Kamst. Op gitaar Lo
renze de Krijger en Dennis himself speel
de bas.
Ze speelden de nummers: Hey Joe van
Jimmy Hendrix, Knocking on heavens
door Smells, Like teenspirit van Nirvana
en het vierde nummer was een improvi
satie.
Daarna trad op Guido Kamst op gitaar en
speelde Muss i denn en Asturia en op
elektrische gitaar speelde hij I rouman van
Black Sabbath.
Sommige kinderen hingen aan de rand van

het podium, een kostelijk gezicht! Het was
hun eerste optreden op een podium en in
het openbaar en ze kregen een oorverdo
vend applaus!
De band Spacewind bestond uit de volgen
de muzikanten:
Dennis Kamst op gitaar, Jos Oudenmast

op drum, Remco Trompetter op basgitaar
en Paddy Platt zang. Ze speelden een
aantal nummers eigen werk en covers van
verschillende bands, zoals Black Sabbath,
Thin Lizzy en The Tubes en Deep Pur
ple.     
Zo zie je maar dat je als tuinder ook wel
andere hobby’s kunt hebben en die bij
zulke tuindagen ook kunt laten zien of
beluisteren, dus wie weet komen er vol
gend jaar nog meer tuinders met interes
sante hobby’s!
Op de lanen stonden vijf kruiwagens ver
sierd en Dhr. Huyboom uit Santpoort
jureerde. Hij had bij elke kruiwagen een
verhaaltje. De eerste prijs, twee bakken
met planten, ging naar Chris en Dirk.
Het AVVN, vertegenwoordigd door de
heren Bouman en Van Wonderen, kwam
ook een kijkje nemen.
De loterijverkoop was inmiddels aardig op
gang en de getrokken lotnummers wer
den omgeroepen en menig tuinder ging
met gevulde handen naar huis.
Iedereen die deze dagen als vrijwilliger
mee heeft geholpen: hèèl hartelijk bedankt
voor jullie inzet!
Sjoeke
     
 

Veel kinderen bezochten de kraam van de heer

Matsumoto. Allerlei grappige, creatieve knutsel

werkjes werden er gemaakt.

Dirk onder moeilijke omstandigheden bezig aan

zijn winnende creatie

Wat water wegwerken.

De band Spacewind in vol bedrijf.

,
De foto's bij het artikel zijn gemaakt door Sjoeke
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De Volkstuinvakbeurs te Apeldoorn
Het is de laatste dag van augustus en de regen spoelt de ramen weer eens nat.
We hebben het deze zomer niet vaak getroffen: te koud, te nat en ook zelfs heel
even te heet! Kortom, een echte Hollandse zomer? Toch was het laatste deel van
de zomer niet slecht, de zon liet zich vaker zien, de temperatuur werd best aan
genaam en de voorspellingen voor de nazomer zien er redelijk gunstig uit.
 
Helaas waren de weergoden ons ook niet erg goed gezind tijdens de Open Tuin
dagen in juli: het water kwam vooral op zaterdag met bakken uit de lucht. Geluk
kig was het op zondag iets beter, zodat er nog aardig wat publiek kwam kijken op
de tuinen en bij de kramen op het voorplein en de rommelmarkt op de lanen. Er
was dan ook voldoende te zien, want de evenementencommissie had gezorgd
voor veel afwisseling in de diverse kraampjes. En wat te denken van de muzikale
live optredens, dat was toch geweldig? Maar zou het geen leuk idee zijn om vol
gend jaar meer tuinders te vragen om iets van hun ‘andere’ hobby – naast het
tuinieren – te laten zien? Misschien zijn er wel veel meer leden die willen demon
streren wat hun hobby is, zoals het manden vlechten, kantklossen en aquarelleren
etc. wat we nu konden bewonderen. Ik ben benieuwd!
 
En dan was er natuurlijk de bekendmaking van de resultaten van twee jaar werken
om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te kunnen behalen. Dat werd
zelfs gewaardeerd met 3 stippen. Ik mag wel zeggen: een hoge stipnotering! Je
kunt overigens wel merken dat er steeds meer aandacht is voor het natuurvrien
delijk tuinieren, zelfs de Gemeente Haarlem heeft besloten om geen Round-up
meer te gebruiken en probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de bijen
door wilde bloemen bij het maaien te laten staan. Op de website www.jaarvande
bij.nl staan trouwens tips om tuinen bij-vriendelijk te maken.
 
Om nog even terug te komen op dat natuurvriendelijk tuinieren: ik las dat van 22
t/m 25 november a.s. in Apeldoorn de allereerste volkstuinvakbeurs wordt
georganiseerd. Bij het laatste nummer van De Tuinliefhebber zat een kortingkaart
voor 2 personen voor de toegang tot dit evenement. Kom je met meer dan 4
personen, dan kun je via www.groenepassie.nl/pagina/groepskorting/html zelfs nog
voordeliger terecht. Het lijkt mij best leuk om daar een kijkje te nemen en wie
weet komen we elkaar daar dan tegen! (al dan niet met groepskorting…)
 
JOKER

Flip gaat stoppen!
ZWN Oudpapieractie

 
Met heel veel plezier, maar met nog meer
inzet, heb ik mij met de inzameling van het
oud papier bezig gehouden.
 
Om verschillende redenen heb ik beslo
ten  te stoppen. Aangezien er geen opvol
ging is eindigt ook de actie. Op 13 augustus
j.l. daar uiting aangegeven. Om een ieder
de gelegenheid te geven daar kennis van
te nemen is er een afbouwperiode inge
steld die eindigt op 30 september 2012.
Over het verloop en de resultaten wordt
u uiteraard nog geïnformeerd via de me
dedelingenborden.
 
Ook de inname en verkoop van de 2e
hands boeken stopt. Via de "schoolbor
den" heeft u kunnen lezen dat op 15 sep
tember de boeken in de uitverkoop gaan.
Dat geldt overigens niet voor de tuinboe
ken. In de winkel treft u een omvangrijke
collectie tuinboeken aan. Deze boeken zijn
aan de vereniging nagelaten door de on
langs overleden Ben Roest.
 
In de volgende Tuinfluiter zal ik nog een
uitgebreid, afsluitend, artikel over de oud
papier actie plaatsen.  
 
Flip Henstra

De najaarskeuring
De tweede tuinkeuring van dit jaar zal
plaatsvinden in de week voor de Algeme
ne Ledenvergadering in oktober.
Bij de eerste tuinkeuring dit jaar is er
speciaal gelet op de borders en het onder
houd van de tuinen i.v.m. de open tuinda
gen. Toen is het al opgevallen dat veel
tuinders niets of bijna niets aan het onder
houd van de sloten hebben gedaan. Langs
de sloten staat veel begroeiing, brandne
tels en wilgenroosje en noem verder maar
op, waardoor men niet meer bij de sloot
komt om deze uit te baggeren. In het najaar
vallen er veel plantenresten in de sloten
waardoor deze steeds ondieper worden.
Een groot probleem is ook dat hekwerken,
schuttingen en compostbakken verhinde

ren om dit deel van de tuin goed te on
derhouden. Het is niet verwonderlijk dat
veel tuinen die aan de binnensloten gren
zen erg nat zijn omdat het water op be
paalde plaatsen niet meer door kan stro
men, mede door de vele planten die erin
staan. Speciale aandacht zal er bij deze
tuinkeuring dan ook zijn voor de tussen
sloten.
Onze bevindingen hierover zullen wij met
U bespreken op de Algemene Ledenver
gadering.
(voor het uitbaggeren van de sloten is er
gereedschap te leen via de tuincommissie)
 
Namens de tuincommissie
Aad Sengers.

Waar is de sloot!?

De border aan de
laan is het visite
kaartje; van u èn
van ZWN!
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De mannen van het Duinhuis
De mannen van het Duinhuis hebben,
samen met hun begeleiders, met veel
plezier en doorzettingsvermogen een
bank geschuurd en nog eens geschuurd.
Daarna is de bank geschilderd, waarbij
Kenny op het idee kwam dat het ook heel
goed gaat met je handen. Het resultaat mag
er wezen..... Hiervoor onze hartelijke dank
mannen, wat een prestatie. 
 
U kunt de bank bewonderen op het voor
plein. Ondertussen zijn de mannen ook op
vrijdag aanwezig, waarbij Franck af en toe
een handje komt helpen. Ze beleven hier
veel plezier aan en kijken er ook echt naar
uit om bij ons te komen. Wat een voor
uitgang vergeleken met het begin. De ene
keer zijn we lekker aan het klussen op het

complex en de andere keer bewonderen
we de bijen, het insectenhotel en de di
versiteiten aan bloemen, planten, groente
enz.
 
Er is altijd wel iemand op de tuin die een
praatje begint of helpt met ondersteuning
hoe we bepaalde dingen beter kunnen
doen, of anders kunnen doen. Een gewel
dig leerproces. We genieten na de inspan
ning van een heerlijk glas limonade, waar
bij Kenny zich ook ontplooit als een echte
kelner en Ousama ook al de fles limonade
pakt. Dit is dankbaar werk en volop genie
ten en .. plezier hebben met elkaar. Daar
doen we het voor.
 
Gonny van Velzen

.
Zij hield van bloemen.

Hij leidde haar om de tuin.
 

M. Bemelmans
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