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De Tuinfluiter
Agenda
Zaterdag 28 september
14.00 - 20.00 uur
Afsluiting tuinseizoen in Franse sferen
(mits voldoende belangstelling)

Zaterdag 5 oktober 11.00 uur
Workshop “Voedereend”
in de winkel o.l.v. Gonny

Zaterdag 2 november 14.00 uur
Algemene Ledenvergadering
in de kantine

Tuinieren is mijn
hobby!
"Er gaat geen herfst voorbij of bij het
opbergen van de tuinstoelen herin
nert mijn vrouw mij weer aan het feit
dat wij dit seizoen geen minuut op die
stoelen hebben gezeten".
Arthur Johnson, tuinliefhebber in Wales

Open Tuindag!!
Herman Zevenberg (H16) vervoert zijn zoon Florian per alternatieve kinderwagen over
de Singellaan tijdens de Open Tuindag. Het is kennelijk vroeg op de dag want veel
spullen van Anne en Gerard wachten nog op een koper.
Een uitvoerig verslag met veel foto's over deze geslaagde dag vindt u op pagina 12/13.

Eendenmand/korf
Drie tuinders die deze zomer op de ge
dachte kwamen iets met een eendenkorf
te doen. Dick Saher hing er eentje in een
conifeer boven de Singel, Raymond van der
Poll zette er een in de Singel en Sjoeke
Akse maakte er zelf een van riet tijdens
een workshop in Friesland. Alleen die van
Raymond werd "bewoond". DS

De Groene Vingers van Jenny Assman
Bij aankomst is Jenny bezig met het wieden van onkruid op een door haar
uitgezette strook grond. Zo werkt ze stukje bij beetje aan het in orde
brengen van een verwaarloosde tuin (H26)
In het voorjaar is ze samen met haar man Han op deze tuin begonnen, na een half jaar
op de wachtlijst te hebben gestaan. De aardappelen zijn voor een deel al geoogst en
andere groenten, oa. spruitjes staan er mooi bij. De kas hangt vol met trossen blauwe
druiven. Ze zijn dik tevreden met hun tuin; over het huisje zijn ze minder te spreken.
In de loop der tijden zijn er wel drie keer nieuwe wandjes omheen getimmerd. Het
gevolg is weinig ventilatie en veel schimmelvorming. Het zal in de nabije toekomst plaats
moeten maken voor een geheel nieuw huisje.
Terwijl Jenny zich richt op het tuinieren is Han meer bezig met de zakelijke (financiële)
kanten van de tuinhobby. Hij is van oorsprong een bankman, nu houdt hij zich bezig
met fiscale dienstverlening. Dat had onze secretaris bij het intakegesprek snel in de
gaten en nodigde Han uit eens na te denken over een toekomstig penningmeesterschap
bij ZWN. Door het plotselinge opstappen van Piet Honkoop beheerde hij de clubkas
sneller dan verwacht. Over de financiële positie van de vereniging heeft hij, als profes
sional, overigens wel zijn bedenkingen. Ogenschijnlijk zijn er voldoende reserves om
redelijke grote onderhoudszaken op te vangen. Maar praten we over een nieuw dak
van de kantine of het herstellen van de sloten achter de huisjes, dan is het gespaarde
geld als sneeuw voor de zon verdwenen.
Hij zal op de komende ledenvergadering zijn visie geven over een financieel gezonde
vereniging, ook in moeilijke tijden. Het lijkt een interessante bijeenkomst te worden
(zie de agenda): denk en praat mee!!
Dick Saher

Akelei. Foto: Tous
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De door Sjoeke gevlochten eendenmand

Kattensnor Foto: Tous M10

Van moes- naar recreatietuin
Nog niet zo lang geleden had elke tuinder een behoorlijk vak met chrysanten. In de winkel kocht je daartoe speciaal gaas om de
planten tegen omvallen te behoeden, tegelijkertijd bestelde je daar de stekken of deed je dat bij het tuincentrum. Dat werkt nog
steeds zo, alleen is het aantal meters chrysantenbed danig afgenomen.
Ook andere bloemen gekweekt voor de vaas, zoals dahlia's, montbretia, duizendschoon en pioenen zie je alleen nog in losse
groepjes her en der in de tuin aangeplant. De tuin als kweekplek is veranderd in de recreatieve tuin met gazon en zelfs trampoline
en vuurkorf. Toch zijn ze er nog, de tuinen waar de bessenstruiken, de aardbeien en de gladiolen keurig in het gelid staan. Het zijn
de oudere tuinders die vasthouden aan het "ouderwetse" recht-toe recht-aan systeem. Ze willen hun tuin overzichtelijk en toe
gankelijk hebben. Ze zijn gericht op het oogsten en hebben een broertje dood aan onkruid wieden. Een paar keer per week met
de schoffel tussen de gewassen door en na de oogst het vak omspitten en opnieuw inzaaien. Aan het eind van het seizoen is alles
opgeruimd en mag de bodem uitrusten.
De chrysanten zijn verhuisd naar de huiskamer waar de indeling voor volgend jaar wordt gemaakt, want, alweer zo'n oude wet:
geen gewas komt op de zelfde plek. Dick Saher
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Verslag bezoek
AVVN congres d.d.
15-6-2013
Een van de onderwerpen die mij in het
bijzonder op het AVVN congres van dit
jaar heeft aangesproken is de presentatie
van Chris Zijdeveld, voorzitter van AVVN,
over innovatieve volkstuinparken in bin
nen- en buitenland.
De verruimende visie die deze presentatie
bood was opmerkelijk. Dan wordt het zo
duidelijk hoe leden van een volkstuinver
eniging meer gericht kunnen zijn op con
structieve en waardevolle zaken voor de
samenleving, wanneer ze bewuster en
gerichter zich inzetten op de toegevoeg
de waarde van hun volkstuinvereniging.
Het motto tijdens deze presentatie was
om jezelf als volkstuinvereniging meer te
profileren. Dat het belangrijk is om ver
worvenheden voor kinderen, natuur &
milieu, educatie, gehandicapten, ouderen
enz., waarover we nu al beschikken te
tonen aan de samenleving. Goede voor
beelden daarvan zijn: meer aan de bel te
trekken bij de pers, het publiek en de
politiek.
Wellicht kunnen we in overleg met het
bestuur bij voldoende belangstelling een
presentatie organiseren over innovatieve
volkstuinparken in binnen- en buitenland.
In nummer 3/ 2013 van het vakblad van
AVVN ‘De Tuinliefhebber’ staat een ver
slag weergegeven van het AVVN congres
d.d. 15-6-2013.
Marianne Verschoor

TUINWINKEL ZWN
TIJDELIJKE AANBIEDING
Potgrond

De uiltjes gemaakt door onze keramiste Joke
Groskamp

De eerst geplaatste pomp op de tuin van Jenny en
Han. Foto DS

Zonder Water
Niets
Na diverse mislukte pogingen om bronwa
terpompen op het complex geslagen te
krijgen, is het nu met inspanning van de
Tuincommissie wel gelukt. Het bedrijf Eco
Aqua slaat de bronnen en monteert een
handpomp op een degelijke Azobe plank,
die wordt aangeleverd door de Tuincom
missie. Inmiddels is de eerste complete
pomp geplaatst. Er is ook de mogelijkheid
om een extra motorpomp-aansluiting erbij
te laten monteren. Voor de handige doe
het zelver kan ook alleen de bron geslagen
worden met een zuigbuis voor de hand
pomp en/of motorpomp.
Eco Aqua wilde wel een pomp schenken
voor de nieuwe speeltuin als er minimaal
15 bronnen geslagen zouden worden.
Wel, dat aantal is ruiim gehaald, hetgeen
ook nog een aantrekkelijke korting ople
verde voor de afnemers van een complete
pomp!
Door het grote aantal aanmeldingen gaat
het wel enige tijd duren al eer de laatste
bron geslagen is.
Voor hun inspanningen om dit project te
laten slagen wil ik Aad, Ron, Tjeerd en Han
bedanken.
Kluskelder

Normaal
45 liter
€ 2,70
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OP = OP

€ 2,-

Een echte Zwenner!
Reuzenbalsemien. Impatiens glandulifera
Bij sommige tuinders komt deze plant
voor in het rijtje hardnekkige onkruiden.
Maar om deze fraaie plant nu te vergelijken
met zevenblad of brandnetel? Natuurlijk,
als je even niet oplet staat er een plant van
2 meter tussen je bietjes. En de bijen zijn
je dankbaar! De bloemen produceren
kennelijk een overmaat aan nectar.
Zulke grote en snelle groeiers zullen vast
wel wat voedingsstoffen aan de bodem
onttrekken. Als dat als een probleem
wordt ervaren dan laat de springbalsemien
zich heel makkelijk verwijderen. Als u de
ruimte hebt laat dan eens een groepje van
deze rose of wit bloeiende planten achter
in de border hun gang gaan. Wel verwij
deren voor dat ze in het zaad komen.
De springbalsemien doet z'n naam eer aan
en schiet de zaden wel 6 meter weg via
een ingenieus mechanisme. Grappig is dat
dit gepaard gaat met lichte plofjes.
Dick Saher

De Ransuil, een
vervolg
In de Tuinfluiter van de afgelopen
zomer stond al een stukje met in
formatie en foto’s over de ransuil,
dus dat zal ik hier niet herhalen.
Deze uil wordt de laatste tijd regelmatig
gesignaleerd op het complex van ZWN en
ook in een van de grote coniferen op de
grens met de tuin van onze buren Hein en
Emma is hij (of zij) vaak te vinden. Blijkbaar
heeft hij het er prima naar zijn zin, want
hij kan daar uren rustig zitten om te con
troleren of wij, zwoegende tuinders, wel
hard genoeg werken om hem een aange
name woonomgeving te bezorgen.
We vinden het ook wel bijzonder dat sinds
deze zomer 2 kleinere, dus waarschijnlijk
jongere, exemplaren een roestplek heb
ben gevonden op de takkenwal naast mijn
tuinhuisje. Ze zitten daar vaak gebroeder
lijk (of gezusterlijk, dat weet ik niet) heer
lijk te dommelen in de zon. Soms hebben
we te laat in de gaten dat ze er weer zijn,
maar dan zijn ze helaas snel vertrokken
omdat we ongemerkt te dicht bij ze
komen. We hebben ook braakballen en
veertjes gevonden onder de roestplek,
een teken dat ze er vaker zitten. Gelukkig
is mijn man er na vele pogingen in geslaagd
om een van de twee te fotograferen. Aan
de opstaande pluimpjes te zien vond de
ransuil het wel wat eng, maar hij bleef toch
stil zitten.
Ik vind het heel speciaal dat deze mooie
vogels zich hier zo op hun gemak voelen.
Het heeft me zelfs geïnspireerd om een
stel uiltjes te maken van keramiek. Als de
ransuilen dan ooit een andere roestplek
kiezen, dan heb ik in ieder geval nog een
tastbare herinnering aan hun bezoek.
Tekst en foto: Joke Groskamp, L24

Onkruidbestrijdende middelen met glyfosaat
Onderstaande wil ik ter kennisname met
jullie delen in verband met de nadelige
effecten van het gebruik van een aantal
onkruidbestrijdende middelen.
In het onkruidbestrijdend middel Roun
dup zit met name een werkend bestand
deel dat glyfosaat heet.
Ook in verschillende andere onkruidbe
strijdende middelen zoals AA Wiedex,
Touchdown, HG Onkruidweg, Bayer
Clean-up, Bayer Brush Killer zit mogelijk
het bestanddeel glyfosaat.
Glyfosaat, is een wereldwijd gebruikte

herbicide (plantenverdelger).
Door chemische omzetting kan uit glyfo
saat het residu AMPA ontstaan en door
bacteriële afbraak kan deze stof (sarcosi
ne) in bepaalde omstandigheden worden
omgezet tot de waarschijnlijk kankerver
wekkende stof N-nitrososarcosine.
Dus als je als volkstuinder denkt gezond
en/of biologisch bezig te zijn met tuinieren
en in de omgeving van je volkstuin wordt
roundup of een ander onkruidbestrijdend
middel gebruikt waarin het bestanddeel
glyfosaat zit, is het niet uitgesloten dat in
het grondwater rondom je tuin zeer on

gezonde stoffen terecht zijn gekomen.
Grondwater dat we uit de grond pompen
met de waterpomp en onze volkstuin
daarmee met zorg van water voorzien…..
Een beter alternatief is de onkruidbestrij
der van Ecostyle Ultima, die werkt op basis
van vetzuren en is milieuverantwoord. Het
residu van Ecostyle Ultima blijft niet achter
en is niet giftig voor het grondwater.

Marianne Verschoor
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Polifinario neemt afscheid!
Polifinario gaat de komende tijd zijn aandacht
op andere zaken richten en dus is dit de
laatste aflevering van een rubriek die sinds
2003 is verschenen. Elf jaar lang heb je
kunnen lezen over dieren op ons volkstuinen
park.

Dan volgt ‘een hele bijzondere vogel’: de
poelifinario, die geen poelifinario zegt,
zoals in de lijn der verwachting ligt, maar
kroet. Tenslotte voert Hermans de kroet
op, die natuurlijk ‘poelifinairo’ roept en dat
is het einde van de scene.

De poelifinario komt uit de One Man Show
van Toon Hermans uit 1980. Ja, je leest
het goed, volgens Toon schrijf je ‘poelifi
nario’, dus ben ik eigenlijk een beetje een
bastaard.

Voorkomen
Waar de poelifinario voorkomt zegt het
verhaal niet. Bastaard polifinario kun je
echter met zekere regelmaat aantreffen
op het volkstuinenpark van ZWN. Een
kroegtijger is polifinario niet, dus in de
kantine zie je hem maar zo af en toe voor
een kopje koffie met appelgebak of een
kopje soep. Vaker is polifinario te vinden
op een van de tuinen en vooral op de
meest groene stukken van het volkstui
nenpark. De grootste kans op een ont
moeting heb je in de periode februari –
september op zaterdagen.

Kenmerken
De vogelsoort poelifinario komt langs in
de scene De ornitholoog (vogelkundige).
Daarin speelt Hermans een vogeldeskun
dige die een wetenschappelijke reis naar
de tropen heeft gemaakt om aldaar de
tropische vogels te bestuderen. Er volgen
een aantal imitaties van deze beroemde
vogels, waaronder de tsjak tsjak (die klinkt
als tsjak tsjak), de brami (brami!) en de
witte en zwarte roepi roepi (die overigens
ongeveer hetzelfde klinken: roepi roepi).

Leefwijze
Polifinario houdt van tuinieren, van natuur
in het algemeen en vogels in het bijzonder.

Daarom is het niet zo gek dat de meeste
afleveringen in deze rubriek gingen over
vogels: 28 keer. Dat liep uiteen van het
kleinste vogeltje, de Goudhaan, tot een
grote vogelsoort zoals de Blauwe Reiger
en van saai gekleurde soorten zoals de
Tuinfluiter tot kleurige tuinbezoekers
zoals IJsvogel, Groene Specht en Putter.
De laatste jaren passeerden ook andere
vliegende beesten de revue, zoals vlinders
(4x) en andere insecten (3x). Zelfs zoog
dieren kwamen aan de beurt: de Bosmuis
en de Laatvlieger (een vleermuizensoort).
Bij het terugtellen kwam polifinario (met
deze aflevering erbij) tot in totaal 38 afle
veringen, verspreid over een periode van
11 jaar.
Hopelijk hebben jullie wat meer zicht ge
kregen op de rijkdom aan dieren op ons
mooie volkstuinenpark. Wellicht is er ie
mand die het stokje durft over te nemen,
bijv. in een rubriek over plantensoorten
of over groenten of over... Polifnario

Inbraakpreventie ZWN
Onlangs bereikte het bestuur verschillen
de berichten over inbraken en vernielin
gen op ons park met name langs de Singel.
Ook worden we keer op keer geconfron
teerd met diefstalmeldingen van groenten
en vooral fruit uit vele tuinen. Aan het
bestuur om hier maatregelen tegen te
nemen. We hebben hier lang over gespro
ken en natuurlijk, het bestuur kan deze
zaken niet uitsluiten, maar we kunnen het
de “tuinmisbruikers” wel moeilijker
maken.
Eén van de zaken die wij aan willen pakken
zijn de sloten van zowel het voor- als
achter hek. Wij hebben de indruk dat
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ondertussen half Haarlem-noord rond
loopt met een ZWN-sleutel. Het over
zicht is hier volledig zoek. Daarom zal het
bestuur op de komende algemene leden
vergadering voorstellen de sloten te ver
vangen en te voorzien van gecertificeerde
sloten met idem sleutels. Iedere tuinder
kan dan twee sleutels kopen in de winkel,
wat wordt geregistreerd. Ook gaat hier
voor een borg worden berekend. De
sleutels zijn niet na te maken. Meer details
volgen.
Verder roepen wij alle tuinders op goed
te letten op “vreemdelingen” die zich
buiten de wandelpaden begeven. Spreek

ze er op aan, dan weten ze dat er op gelet
wordt. Overigens mogen ook tuinders
zich niet zonder toestemming op ander
mans tuinen begeven.
Ziet u iets vreemd of “ruikt u onraad”,
meldt het aan het bestuur.
Tenslotte wijzen wij u nog op het stukje
in de rubriek: Van de bestuurstafel, over
het niet afsluiten van de hekken na vertrek.
Wees hier allert op, anders maken wij het
ongenode gasten wel heel erg gemakkelijk.
Bestuur ZWN

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

Margriet?
In de zomeravond hadden we over
bloemennamen gesproken en hun
klank in enkele talen gewikt om na te
gaan of men zich een voorstelling van
de bloem kan maken, afgaande alleen
op de zwier en de zoetigheid in het
ritme der klinkers en medeklinkers.
Rozemarijn, Angelica, Tamarinde
Karel Jonckheere, Miniaturen 1979

Eén van de laatste overgebleven Prunussen (Japan
se kers) aan de Singellaan is ten prooi gevallen aan
de wesp. Om aan de benodigde houtpulp te
komen om een nest te bouwen - niet in het ge
toonde vogelhuisje - is de boom volledig uitgehold.
DS

Bijzondere waarneming
Op 6 maart jl. ontdekte Petra de
Groot aan de oever van het slootje
langs de Van der Aartweg (achter
de Berkenlaan) een vogel die je
niet elke dag te zien krijgt. Door
een redactiefout is deze waarne
ming helaas niet in het zomernum
mer terecht gekomen.
De waterral komt veel voor in dichte
rietvelden. De vogell is schuw en laat zich
zelden zien,
hij houdt zich overdag verborgen en gaat
tegen de avond op zoek naar voedsel.
Het voedsel bestaat uit insecten, week

Dit jaar geen koolmeesjes, maar tuinhommels in
het vogel huisje. En ik weet niet of het aan de hom
mels, de extra bijen of iets anders ligt, maar dit is
een goed pruimen-, appels-, peren- en bessenjaar.
Groeten, Linda H25

diertjes, plantendeeltjes, zaden en bessen.
Zijn nest bouwt hij van zegge en grassten
gels in vochtige plantengroei.
Het vrouwtje legt 6 tot 12 geelachtige,
roestbruin gevlekte eieren welke ze
samen in 20 dagen uitbroeden.
De jongen zijn zwart en blijven tot de
herfst bij hun ouders. .Bij een tweede leg
helpen de oudere jongen
bij het grootbrengen van dit broedsel. Een
familie met kroost van verschillende leef
tijden dus.

Petra de Groot, maakte ook de foto. (S5)

Jonge merels bij het huisje van Esther en Herman
Zevenberg (H16)
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De eerste honingoogst
Ondanks de tegenslagen die we in het begin van het jaar hebben opgelopen, is alles
toch nog goed terecht gekomen. Het bijenvolk dat in de demonstratiekast op het
achterplein staat is even tijdelijk gestald op een andere locatie. Dit omdat het volk niet
geheel in zijn hum was en ze niet genoeg aan het bouwen waren om het volk te kunnen
vergroten.
Er ligt nu een ander voorstel om het e.e.a aan te passen aan de kast en de stand van
de kast zodat een bijenvolk zich wel prettig gaat voelen.
Voordat Wil en ikzelf op vakantie gingen, hadden we beiden het idee dat er geen honing
gewonnen kon worden dit jaar. Een lange, koude periode was hier één van de grote
oorzaken van.
Nadat we terug kwamen van vakantie en we de kasten gingen controleren zagen we
tot onze grote verbazing dat de volken toch een grote hoeveelheid honing hadden
verzameld en opgeslagen in de bovenkamer (honingkamer) en ook verzegeld hadden
met wasdekseltjes. Zodra deze verzamelde honing verzegeld is weet je dat dit goede
kwaliteit honing is om te kunnen gaan slingeren. De bijen gaan pas de raten pas verze
gelen als de kwaliteit van de honing goed is.
Half augustus was het zover dat we voor de eerste keer honing gingen slingeren bij mij
thuis in de keuken. Het slingeren van honing gaat als volgt:
De wasdekseltjes worden verwijderd

1: Het reinigen en steriel maken van de benodigde gereedschappen om de honing te
winnen
2: Verzamelen van alle ramen die geslingerd kunnen worden uit diverse bijenkasten
3: Het handmatig verwijderen van de wasdekseltjes op de raten d.m.v. een ontzegelvork
en een ontzegelbak (2 zijden)
4: Daarna het slingeren van de raampjes. Zie het slingeren als een soort centrifuge die
handmatig wordt aangedreven. Door de centrifugale kracht wordt de honing uit de
raten geslingerd tegen de wand aan van de honingslinger. Zodra één zijde leeg is, moet
het raampje omgedraaid worden zodat de andere zijde dezelfde behandeling krijgt
5: De honing die nu in de honingslinger zit wordt via een aftapkraan geleid naar een
dubbel RVS filter die eerst de grove en daarna de fijne was deeltjes verwijderd. De
schone honing komt nu in een aftapvat terecht.
6: De honing die nu in het aftapvat zit moet een aantal weken staan zodat de lucht die
nog in de honing zit kan opstijgen naar het oppervlak
7: Nadat alle raampjes zijn geslingerd moet alles worden schoongemaakt zodat we de
gereedschappen volgend seizoen weer kunnen gaan gebruiken
8: Zodra de lucht is opgestegen naar het oppervlak kan men de honing in potjes doen.
Ikzelf ben tevens als proef kruiden-mede aan het maken (hongingwijn) .Dit gebeurt d.
m.v gisting in een grote gistfles met waterslot. Als alles verloopt zoals het hoort, dan
zou ik half december mede moeten hebben die een alcoholpercentage heeft van onge
veer 15 tot 17%. Op hoop van zegen.

De geslingerde honing wordt afgetapt

Op dit moment worden de bijenvolken weer winterklaar gemaakt en wordt de varro
amijt bestreden door gebruik te maken van Thymovar. Op naar het volgende seizoen.
Tekst en foto's:
Raymond van der Poll

De honingslinger wordt gereedgemaakt

Joshua, Raymond en Wil rond de honingslinger

De mede in de gistfles met waterslot
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De Fa. Heeremans verwijdert de speeltoestellen
uit de speeltuin

De Natuurspeeltuin
Beste mede tuinders,
De natuurspeeltuin is de afgelopen weken
opgehoogd en geëgaliseerd. Er is gras in
gezaaid en binnenkort wordt er een wa
terpomp geslagen in de grote zandbak.
Er komt nu een volgende fase aan waarbij
we veel hulp kunnen gebruiken.
Allereerst gaan we muurtjes stapelen/
metselen, moeten stenen versjouwd wor
den, paaltjes geslagen en bomen en strui
ken geplant. Wij gaan dat doen op zaterdag
5 oktober en zaterdag 26 oktober.
We willen daarom bij deze een oproep
doen aan tuinders die het leuk vinden om
ons te komen helpen, want vele handen
maken licht werk.

kunnen worden. Daarnaast willen we dat
het een fruitige tuin wordt, dus aardbei
enplanten, bessenstruiken, doornloze
braamstruiken en druivenplant zijn van
harte welkom. We kunnen eventueel
helpen met uitgraven.
Tevens zijn we op zoek naar paaltjes van
ongeveer 1 ½ m hoog.
Om geld in te zamelen voor de speeltuin
gaan we dit jaar – indien mogelijk – mee
doen met de Grote Clubactie. Loten
verkopen kan tegenwoordig zowel aan de
deur als via internet. Wilt u of willen uw
(klein)kinderen meehelpen met de loten
verkoop, geef dit dan z.s.m. door aan
Anniek Herder (Berkenlaan 8) via anniek.
herder@gmail.com. De landelijke start
begint op 14 september. Houdt het infor
matiebord in de gaten!

Het "viaduct" wordt ingezaaid

Verder doen we een oproep voor – het
liefst wat grotere - struiken of bomen die
verplant kunnen worden, die straks scha
duw geven of als verstopplek gebruikt

meer informatie kunt u contact
.Voor
opnemen met Ad Otten: 06-11883720 of

In de kantine is op een grote tekening aangegeven
hoe de nieuwe speeltuin eruit zal komen te zien.
Inmiddels zijn er diverse acties (oa Grote Clubac
tie) gestart voor een passende inrichting.

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

adotten17@upcmail.nl
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"Heb jij het al gehoord...?"
Meer dan eens heb ik dit op de tui
nen voorbij horen komen. De
meest wilde verhalen doen af en
toe de ronde. Meestal neem ik dat
allemaal met een korreltje zout
maar laatst kon ik er even niet on
deruit. Er werd mij namelijk iets
gezegd wat mij betrof en ik was on
aangenaam verrast.
Het nam me even mee terug in de tijd
waarin je op de lagere school van die
fluisterspelletjes deed. Juf gaf een zinnetje
door aan het eerste kind in de kring en
aan het einde van de kring kwam er een
totaal ander verhaal uit.
Zo ook dit verhaal. Ik zal u even het ori
gineel geven zodat u weet wat het had
moeten zijn.

minder intensief dus ik ben maar eens gaan
praten met mijn werkgever en ja ik heb de
baan aangenomen. Ik werk er nu met heel
veel plezier. Alleen een druk gezin, werk,
de winkel, het bestuur en een moestuin is
net een beetje teveel van het goede. Er
moesten dus wat prioriteiten gesteld
worden en wat keuzes gemaakt. Afgelo
pen zomer heb ik het bestuur dan ook
medegedeeld dat ik na de najaarsvergade
ring stop met de winkel en het bestuur.
Dit was een wel overwogen besluit.
Maar nu komt het.. ik werd aangesproken.
“Jij bent weg uit de winkel hè?” en “Jij hebt
ruzie met het bestuur”. Ik was met stom
heid geslagen. Ten eerste ben ik nog steeds
actief voor de winkel en ten tweede heb
ik met niemand ruzie. Overigens ligt ruzie
maken mij niet zo.

Afgelopen februari werd ik, mama van 4
kinderen met 2 kinderen met Gilles de la
Tourette en autisme, benaderd door mijn
oude werkgever. Of ik interesse had om
weer te komen werken? Een jaar of 5
geleden was ik gestopt met werken om
meer tijd aan het gezin te kunnen beste
den.
De kinderen zijn ondertussen groter en

Even om u echt op de hoogte te brengen.
Het bestuur bestaat uit hard werkende
mensen. Mensen die naast hun bestuurs
functie nog een baan, gezin en actief soci
aal leven hebben. Zij zijn niet in dienst van
de vereniging. Ze verrichten achter de
schermen veel werk en doen dat met
plezier. Binnen het bestuur zijn er af en
toe meningsverschillen en dat is logisch

want we zijn allemaal verschillend. De
kunst is om juist je voordeel te doen met
de verschillen. Het is vanuit iemand anders
zijn standpunt het bekijken of juist een
compromis weten te sluiten voor het al
gemeen belang. Het perfecte bestuur be
staat niet. We kunnen namelijk niet aan
alle verwachtingen voldoen. Maar we
kunnen wel streven om zo goed mogelijk
ons best te doen voor de vereniging.
Jammer dat er zo vaak zo slecht wordt
gesproken over mensen die zich zo inzet
ten.
Nu kunnen we niet voorkomen dat er
allerlei cowboyverhalen de ronde doen.
Mensen zullen altijd blijven kletsen. Dus
een oproep om niet meer te roddelen
heeft weinig zin. Waar wij met zijn allen
het verschil kunnen maken is niet meer te
luisteren naar al die onzin. Heeft u een
vraag stel deze direct aan de betrokkene
of aan het bestuur. Dus hierbij de op
roep… mocht u weer eens de zin horen
“heb jij het al gehoord” wees dan eens
moedig en zeg nee en ik wil het niet weten
ook!
Nicolette Hulsbergen

Mutaties
Ledenbestand
Nieuwe kandidaat-leden:
Sjoukje Goldman 25-05-2013
Ton Barnhoorn
01-06-2013
Hermy De Bont-Mulder 15-06-2013
Hugo Schaap 29-06-2013
Catriona Black 20-07-2013
Els Hoeboer 27-07-2013
Gerda Koeman 17-078-2013
Anne Priester 07-09-2013

Leo en Bart bij de voorbereidingen voor het
Pannenkoekfestijn op zondag 9 juni. En er werd ge
smuld!! Foto: DS

Op de "gewone" zaterdagen zijn leden als Petra en
Patricia druk bezig in de keuken. Hulde!! Foto: DS

Tuin opgezegd:
Tiny Groot L32
Tea Kroeze S17
Jos Hoogebosch B4
Hans de Boer B2
Auke Wijkstra H1
K. Mahadew H8n
Tuinruil:
Pauline Klinkenberg van H12 naar S17
Lid-Tuinder:
Tanja Heuverkamp L18
Enée le Gro H22
Ramona van Leeuwen H17
Cees Roeleveld L32
Wenda Torenbosch B2
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 2 november om 14.00 uur in de kantine

Zeeus knoopje. Foto: Tous

Van de
Bestuurstafel
Ratten
Zoals eerder gemeld zijn er op ons com
plex weer ratten waar genomen. Onder
tussen heeft er een gesprek plaatsgevon
den met de rattenvanger van waterschap
Rijnland. Hij liet weten dat de enige manier
om ze te bestrijden het gebruik van gif was.
Volgens hem was dit niet schadelijk voor
het milieu omdat de beesten zullen over
lijden in hun hol, waar je uiteindelijk niets
meer van terug vindt.
Ondertussen is al een aantal lok dozen
geplaatst, waarvan goed is gegeten. Wie
nog last heeft van ratten kan dit melden
bij Leo Pel, die dan een lok doos zal plaat
sen.
Open Hek
Het komt de laatste tijd weer regelmatig
voor dat een toegangshek in de late
avonduren niet is afgesloten. Vooral aan
de achterzijde bij de IJdijk gebeurt dat nog
al eens. Dames en heren tuinders, LET
HIER OP, want op deze manier wordt het
“ongewenste personen” wel erg gemak
kelijk gemaakt. Sluit het hek na vertrek( na
18.00 uur zomers, 16.00 uur in de winter)
ook al zijn er nog vele tuinders op het
complex. Die hebben zelf een sleutel en
komen er wel uit.

Agenda
01. Opening en welkom, vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken
03. Bestuursmededelingen
04. Vaststellen notulen ALV 23 maart en buitengewone ALV 1 juni
05. Begroting 2014 (ligt medio oktober ter inzage in de kantine)
06. - vaststellen contributie 2014
07. - vaststellen inschrijfgeld kandidaat-leden
08. Voorstel sleutelvervanging toegangshekken i.v.m. inbraken/vernieling
09. Nieuwe voorzitters tuincie en winkelcie
10. Jubilea diverse leden
11. Rondvraag
Ter Ter informatie: Tegenvoorstellen en wijzigingsvoorstellen (amendementen) dient
u uiterlijk 5 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur in te leveren. Onder
werpen voor de rondvraag kunnen vóór aanvang en in de pauze van de ALV worden
ingediend.
Wij hopen op een grote opkomst en een prettige vergadering.
Bert van Velzen – voorzitter
Leo Pel - secretaris

Notulen extra Algemene Ledenvergade
ring 1 juni jl.
Deze extra vergadering is uitgeschreven
om een nieuwe penningmeester te benoe
men en om de nieuwe speeltuinplannen
toe te lichten.
Na de opening door de voorzitter wordt
er 1 minuut stilte gehouden ter nagedach
tenis aan Antoon Groot, die op 18 mei is
overleden.

ALV
Na de proef dit voorjaar om de Algemene
Ledenvergadering op zaterdagmiddag te
houden, hetgeen beduidend meer belang
stellenden trok, zal de komende najaars
vergadering ook weer op zaterdag worden
gehouden en wel op 2 november om 14.00
uur in de kantine.

De kascommissie doet verslag van de
controle van de boekhouding en compli
menteert vertrekkend penningmeester
Piet Honkoop voor de ordelijke admini
stratie. Onder dankzegging voor zijn inzet
wordt hem decharge verleend.
Dhr. Duineveld geeft te kennen uit de
kascommissie te stappen. Zijn plaats zal
worden ingenomen door mw. Verschoor.
Vervolgens draagt voorzitter Bert van
Velzen Han Assman voor als opvolger van
Piet Honkoop. De vergadering maakt
hiertegen geen bezwaar, waarna Han zich
op geheel eigen wijze voorstelt.

Tuinhuisverzekering
Het AVVN biedt sinds kort de mogelijk
heid voor haar leden om een aantrekkelij
ke tuinhuisverzekering af te sluiten met
een op het oog goede dekking. Informatie
hierover vindt u op de website www.avvn.
nl.
Leo Pel, secretaris

Wouter de Groot wordt voorgesteld als
nieuwe voorzitter van de bouwcommissie.
Hij legt uit hoe hij de invulling van deze
functie ziet. Geen vaste commissie, maar
een flexibele club leden die, naar gelang
het aanbod van werkzaamheden, de han
den uit de mouwen steekt. Tevens neemt

Wouter plaats in het bestuur.
Ad Otten stelt de speeltuinwerkgroep
voor en zichzelf. Hij legt de plannen uit
voor de nieuwe natuurspeeltuin aan de
hand van een voorlopig ontwerp. Hierin
worden hoofdzakelijk natuurlijke materi
alen gebruikt. Steeds meer tuinleden
denken mee over de juiste invulling van de
speeltuin.
Piet Honkoop vraagt zich af wie het on
derhoud van de speeltuin ter hand gaat
nemen. Ad laat weten dat de eerste grote
zaken door een aannemer gedaan zullen
worden en vervolgens zal de werkgroep
voor de invulling zorgen. Vervolgens zal
het onderhoud hoofdzakelijk bestaan uit
het maaien van het gras en het knippen
van de heg. Hier zal het Algemeen Werk
bij worden ingeschakeld. In de voorlopige
begroting worden de aanlegkosten ge
schat op 4000€. Piet Honkoop raadt aan
dit geld te halen uit de algemene reserves.
Han laat weten dat dit ook gaat gebeuren.
De vergadering stemt unaniem in met de
ingediende begroting.
Aangezien het hier om een ingelaste ALV
gaat, is er geen rondvraag.
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Geslaagde Open Tuindag
Gelukkig heeft de zon ons op deze
dag (29 juni) wel zeer verwend en
konden alle activiteiten buiten
plaats vinden. Voor tien uur liepen
er al mensen over het tuincomplex
om te snuffelen bij de rommel
markten, die op sommige lanen
verspreid stonden.
Een schenking van heel veel dvd`s, cd`s en
Lego heeft voor de vereniging een aardig
bedrag opgebracht.
Op het voorplein stond Christa, die weer
druk aan het kantklosssen was en prach
tige ontwerpen exposeerde. Henk kon de
mensen verblijden met de uitleg over het
bijenvolk.
Ook de Santpoortse korenmolen “De
Zandhaas” was weer present en Jan was
druk aan het malen en menigeen ging naar
huis met een zak meel om brood of pan
nenkoeken te bakken.
Jacqueline uit Friesland had speciale Friese
carrotcake en rozemarijnkoekjes gebak
ken en had een gezellig aangeklede kraam
met theepotten met gebreide theemut
sen, zo ook Gonny, die overheerlijke li

keurtjes had gemaakt met vruchten van de
tuin.
Petra had ook theemutsen gebreid en wie
weet voor de wintermaanden om eens
gezellig met brei-liefhebbers zo`n vrolijke
theemuts te creëren.
De ZWN winkel verkocht schitterende
plantjes en Hans en Dirk deden zeer goede
zaken en waren snel hun handel kwijt.
Heleen gaf een klei-demonstratie en de
kinderen konden zich daarmee uitleven.
Mieke had van elpee`s bloemen gemaakt,
zij smelt de elpee`s en vormt daar dan de
mooiste creaties van.
In haar kraam lagen aparte sieraden en
egels ,die zij heeft gemaakt van fietsbinnen
banden..
Bij Mooney`s creaties kon je je opgeven
voor een workshop, waar je mandjes en
fietsjes etc. kon maken met mos en ande
re natuurlijke materialen.
De kinderen konden zich uitleven op het
springkussen die in de speeltuin stond en
ook was er een kinder Rad van Fortuin en
ze waren blij met hun prijsje zo gezien te
hebben.

De magen konden gevuld worden met
poffertjes, patat, braadworsten, hambur
gers en broodjes zalm en haring. Om de
dorst te lessen kon men in de kantine
terecht voor fris of wijn en in de tent stond
de bierwagen.
Tegen tweeën werd de middag opgevro
lijkt door zanger Ramon, die goed in de
smaak viel bij het publiek.
De verloting begon om zes uur en de
barbecue viel op het nummer van Wouter
en Petra, die hem zeer trots op de platte
kar vervoerden naar hun tuin.
Na de loterij was er nog overheerlijke saté
en patat, wat ook bijzonder goed in de
smaak viel, zowel door de kids als de
volwassenen.
Mochten er tuinder/sters zijn met een
leuke, aparte hobby, schroom niet en geef
je volgend jaar op om mee te doen.
Alle vrijwilligers, die zich weer geweldig in
hebben gezet voor de Open Tuindag héél
hartelijk dank voor alles!!!
Sjoeke

Mooney's Creaties met natuurlijke materialen

Hans van de winkel bij zijn bloemenstal

Henk vertelt over de imkerij
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Rododendron. Foto: Tous

John, Bert en René bij het opstarten van de
patatkraam

Heleen en Joke bij de keramiekkraam

Jacqueline uit Friesland had een zeer verzorgd
kraampje met gebreide theemutsen, carrotcake en
rozenmarijnkoekjes

Senna en Jessie Mink bezochten de schminktafel

Christa demonstreert kantklossen

Molenaar Jan van de Zandhaas kookt een eitje in
het koelwater van zijn Wolsley eenpitter.

Van de hand van Christa: zeepaard van kant
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Notulen ALV maart 2013
1. Opening door voorzitter Bert van Vel
zen, die concludeert dat de proef om de
vergadering te houden op zaterdagmiddag
i.p.v. dinsdagavond geslaagd is. Er zijn 59
aanwezigen. De zaterdag blijft daarom
gehandhaafd.
AVVN-consul Willem van Wonderen laat
weten dat de heer Rook Bouman verhin
derd is.
2. De vergadering staat stil bij het overlij
den van oud-lid Willem Duijndam(3 de
cember 2012).
Bericht van verhindering: Clemens Kruy
sen L33n, Aloys de Boer H15, Evert van
Huijssteeden M6 en Dick Saher M24.
Op het AVVN-congres in Utrecht op 15
juni zal ZWN worden vertegenwoordigd
door Marjan Verschoor en Dirk Wasse
naar.
3. Een aantal mensen heeft gereageerd op
een oproep in De Tuinfluiter om na te
denken over de momenteel min of meer
vervallen speeltuin. Besloten wordt om
een werkgroep in het leven te roepen met
daarin Eline Kleingeld B8, Blaga Rooijers
B9, Astrid van Broekhoven S7, Flip
Henstra B 24 en Leo Pel namens het be
stuur. Zij gaan de mogelijkheden onder
zoeken van een “groene speeltuin”.
De zaak “Van Soest” ligt nog bij de advo
caat en het AVVN.
De Open Tuindag is vastgesteld op zater
dag 29 juni. Zie verder rondvraag.
Vervolgens wordt de vergadering ge
schorst wegens de komst van burgemees
ter B. Schneiders en de familie Henstra. In
een feestelijke entourage overhandigt de
burgemeester een Koninklijke Onder
scheiding aan de niets vermoedende Flip
Henstra. Alle informatie hierover en een
prachtige fotoserie door Hans van Dijk zijn
te vinden op de website http://www.
zwn-volkstuinen.nl .onder het kopje foto
galerie 2013
4. N.a.v. de notulen ALV 30 oktober 2012
laat de heer Laan M22 weten dat er langs
zijn tuin nog steeds elzen staan die veel
zonlicht wegnemen. (ondertussen zijn
deze gekapt)
De notulen worden verder aangenomen.
5. Het jaarverslag van de secretaris wordt
goedgekeurd.
6. Het financieel verslag boekjaar 2012
wordt goedgekeurd.
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7. Het verslag van de kascommissie wordt
voorgelezen door de heer B. van der
Scheur. Hij laat weten dat er geen onre
gelmatigheden zijn geconstateerd en stelt
voor decharge te verlenen aan de penning
meester. Waarvan acte.
8. Het aangepaste bouwreglement wordt
aangenomen met als belangrijkste wijzi
ging: De bouwafstand tot de sloot wordt
1.40 meter. Dit was 1.20 meter. Het vol
ledige bouwreglement 2013 valt in te zien
op de website.
Wouter de Groot S5 informeert of het
bouwreglement een “open stuk” is, waar
in wijzigingen altijd kunnen worden opge
nomen. De voorzitter beaamt dit.
9. De wijziging van artikel 14 punt 16 in
het Tuinreglement betreffende het ge
bruik van door motoren aangedreven
machines, waar bij 30 september wordt
gewijzigd in 31 augustus, wordt aangeno
men.
10 Er zijn geen aanmerkingen op de com
missieverslagen.
11. Verkiezing bestuursleden. Volgens het
aftreedrooster dienen de penningmeester
en de voorzitter Evenementencommissie
af te treden. Penningmeester Piet Hon
koop laat weten niet meer herkiesbaar te
zijn. Hij kan zich niet vinden in het be
stuursbeleid en laat weten voor 15 mei de
financiële zaken over te willen dragen. De
voorzitter betreurt deze beslissing, maar
bedankt Piet voor zijn inzet in de afgelopen
tijd, waarin hij alles goed op de rit heeft
gezet.
Er zijn gesprekken gaande met een moge
lijke opvolger van Piet Honkoop.
Voorzitter Bart Tromp van de Evenemen
tencommissie is wel herkiesbaar, waarte
gen geen bezwaar wordt gemaakt.
12 De volgende commissieleden worden,
volgens de bepalingen in het Huishoudelijk
Reglement, benoemd voor 2013:
Winkelcommissie onder voorzitterschap
van Nicolette Hulsbergen: T. Wijkhuizen,
C.A. Groot-Plijter, J. Mens en H. Weel.
Bouw- en Taxatiecommissie onder voor
zitterschap van: vacant: L. Manders-Mole
naar en P. Nieuwenhuijzen.
Tuincommissie onder voorzitterschap van
Aad Sengers: B. van der Scheur, D. Kamst,
G.J. Schaafsma, G. de Kuyper, G. Rood
selaar, M. Hulsbergen, R. Honcoop(secre
taris) en E. van Huijssteeden(werkgroep
NVT).

Evenementencommissie onder voorzit
terschap van Bart Tromp(tevens beheer
der verenigingsgebouw): S. Akse, P.
Tromp, P. de Groot, J. Engelchor en D.
Wassenaar.
Kascontrolecommissie: T. Wijkhuizen, T.
Duineveld en Marjan Verschoor.
Redactiecommissie: D. Saher en E. van
Huijssteeden.
13. Rondvraag:
Piet Nieuwenhuizen vraagt zich af hoeveel
mensen het eens zijn met het terugbren
gen van de Open Tuindagen naar 1 dag.
De voorzitter legt uit dat hierdoor minder
vrijwilligers nodig zijn, de Open Dag ge
volgd kan worden door een feestavond en
de zondag gebruikt kan worden voor het
opruimen.
Bij stemming d.m.v. handopsteken blijkt
een ruime meerderheid voor 1 dag. De
voorzitter benadrukt dat dit besluit niet
voor eeuwig vast ligt. Blijkt het geen suc
ces, dan kunnen we altijd terug naar twee
dagen.
Jan van Galen merkt op dat het water in
de treksloten de afgelopen tijd weer heel
hoog staat. Is er iets met de pomp? Aad
Sengers legt uit hoe de pomp werkt en dat
er in geval van nood een nummer is te
bellen. Piet Honkoop laat weten dat ook
het vuil in de binnensloten meewerkt aan
een slechte werking van de pomp. Hier ligt
dus ook een stuk verantwoordelijkheid bij
de tuinder zelf.
Mw. Imhoff vraagt of het mogelijk is om
de banken op de paden in een lichte kleur
te verven. In het schemer ziet zij de banken
moeilijk. Een goed plan wat wordt meege
nomen naar de betreffende commissie.
Henk van Schagen wil nog weten waarom
de banken afgelopen winter niet binnen
hebben gestaan. Voorzitter: “Had inder
daad moeten gebeuren, maar is er tussen
door geschoten. Gaat einde van komend
seizoen zeker gebeuren.
Het zit Marjan Verschoor niet lekker dat
zij bij het algemene werk een keer asbest
moest verwijderen. De voorzitter vindt
dit inderdaad een lastige zaak. Zolang het
eterniet(want daar gaat het om) niet be
schadigd is, kan het geen kwaad. ZWN wil
graag van dit asbest af en verwijdert het
dan ook zo veel als mogelijk in speciale,
door de gemeente beschikbaar gestelde,
zakken die worden afgesloten met tape.
Aad laat weten dat iemand die hier niet
aan wil mee werken het ook niet hoeft de
doen. Het is de intentie van het bestuur
om al het asbest op de tuin binnen zo’n
kort mogelijke termijn te verwijderen.

De heer Laan meldt dat de duiker tussen
de treksloot en de sloot bij het sportveld
niet goed werkt. Het hout om de duiker
is weggerot, waardoor modder naar bin
nen loopt. Volgens Aad valt dit onder
verantwoording van Rijnland. Leo zal
hierover contact opnemen.
Ondanks het keurmerk natuurvriendelijk
tuinieren, dat de vereniging vorig jaar in
de wacht sleepte, is er nog een aantal
mensen dat gebruikt maakt van gif op de
tuin. De voorzitter meldt dat het verbod
op gif zal worden opgenomen in het tuin
reglement. Volgens AVVN-consul Van
Wonderen heeft het AVVN een lijst op

gesteld van natuurvriendelijke verdel
gingsmiddelen. Deze zal worden opge
vraagd en gepubliceerd.
Dirk Wassenaar vindt de toegang bij het
achterhek niet echt een visitekaartje voor
de vereniging. Enerzijds de rommel achter
het hek bij de boer en anderzijds de rom
mel van tuinders bij het Kruythuys, dat
regelmatig door Henk van Schagen wordt
verwijderd. Ook het storten van paarden
mest op de dijk, besteld door tuinders,
bleek geen succes. De voorzitter laat
weten dat dat ook niet meer zal gebeuren.
Tevens roept hij tuinders nogmaals op
geen vuil, takken e.d. bij het achterhek

neer te leggen. Voor wat betreft het hek
van de boer gaan we naar een oplossing
zoeken. Hetty van Slooten opperde om
ook daar een takkenwal te maken. Dit idee
wordt meegenomen.
Tenslotte laat Aad Sengers weten in het
najaar te stoppen als voorzitter van de
tuincommissie. Voor dat Aad aftreedt zal
hij zorgen dat de tuincommissie goed op
de rails staat.
Deze notulen zullen in de najaarsvergade
ring 2013 worden vastgesteld
Leo Pel

Uitnodiging van Ron Visser voor het bijwonen van
de opening van zijn heringerichte tuin. "Levende
hond en stenen Chinees!"

Ron Visser zorgde op de Open Tuindag voor een extra evenement: de ingebruikneming van zijn vijver als
wedstrijdbaan. Ron wilde een recordtijd voor de ongestuurde twee in de boeken krijgen. Het resultaat
werd door de aanwezige tuinders in de prachtige tuin met champagne gevierd! Foto DS
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Stokroos op de tuin van Tous

Twee onderdelen van onze vereniging die nauw met elkaar verbonden zijn en waar we absoluut niet bui
ten kunnen is het penningmeesterschap en de taxatiecommissie. De laatste zien we hier aan het werk bij
het taxeren van een huisje aan de Berkenlaan. V.l.n.r. Wouter de Groot, Piet Nieuwenhuizen en Jacques
Akse. Beschikt U over enig bouwkundig inzicht? Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!! Foto: Dick Saher

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
Geum of Nagelkruid. Foto: Tous

Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher M24
Marjolijn Sondorp
Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen, L22
Secretaris: Leo Pel, S20
Penningmeester: Han Assman H26
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 (Winternr.)
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