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De Tuinfluiter
Agenda

Zaterdag 25 oktober14.00 uur
Algemene Ledenvergadering
Pompoenkeuring
In de kantine!!
Zondag 30 november
Sinterklaasfeest
Zaterdag 13 december
Kerstkienen
Zaterdag 3 januari 2015
Nieuwjaarsreceptie
===

Een mooie foto van een minder fijn plantje; de Heermoes of paardenstaart. Be
kend maar onbemind! Elders in het blad een artikeltje over deze kwelgeest van
menig tuinder. Foto: Burghard Ilge (B4).

Het tweede leven
van kozijnen...
Zoals jullie op de foto's kunnen zien,
hebben we ons huisje van "nieuwe" ramen
voorzien. Deze ramen stonden "voor" bij
de loods. In ons huisje zaten lange ramen,
met een barst. Mijn man heeft een muurtje
gemetseld, en de ramen geplaatst. kwastje
verf en zie hier het resultaat! We zijn erg
blij met deze ramen die vast nog een tijd
meekunnen! Over duurzaamheid gespro
ken!
We hopen dat degene die de ramen kwijt
wilde, het leuk vindt om dit te lezen! Har
telijk dank!
Fija van Bekkum, Singel 19.

Jana met links haar dochter Anna

De Groene Vingers van Jana Ender (B03)
Eindelijk een tuin en nu al maanden
verder...
Hallo medetuinders, mijn naam is Jana
Ender. Wij hebben sinds januari j.l. tuin
B03 overgenomen. Na 1 jaar op de wacht
lijst en ontelbaar veel wandelrondjes over
het complex, iedere keer weer kijken
welke tuinen vrij kwamen, waren wij ein
delijk aan de beurt.
Met de milde winter konden wij veel werk
verzetten. Nu ziet onze tuin er heel vrolijk
uit. Wij krijgen veel positieve reacties, dat
maakt mij wel een beetje trots.
Ik hou van Engelse cottage gardens, ben
dan ook een trouwe kijker van Gardeners
World.
Wij zitten op een leuk complex. De
speeltuin is ontzettend opgeknapt in een
zeer korte tijd. En onze tuin maakt deel
uit van het geheel. Daarom voel ik wel een
verplichting om er iets leuks van te maken.
Ik kom uit een dorpje in Oost-Duitsland
waar mijn tante nog steeds een grote
moestuin heeft. Heb als kind de nodige

uurtjes in de tuin doorgebracht. Nu met
een eigen gezin, baan, vrijwiligerswerk, ....
is het wel wat puzzelen om de nodige uren
op de tuin door te kunnen brengen.
Ik vind het ontzettend leuk werk en daar
door vind ik wel tijd. Onkruid wieden kan
zooooo meditatief zijn - nooit verwacht.
En dan is er natuurlijk ook nog ergens een
beetje een competitief aspekt: heeft de
buurman mijn heg gesnoeid, dan houd ik
toch maar het middenpad schoon. Leuke
samenwerking. Piet, ik zal je missen!
En dan het algemeen werk, afgelopen za
terdag de laatste voor dit jaar. Een gezel
lige ochtend, andere tuinders spreken,
gezamenlijk aan de slag, wat tips krijgen en
geven. Een aanrader voor iedereen!
Ik heb ontzettend genoten van de afgelo
pen maanden en zal dit zeker ook blijven
doen. Mijn gezin is iets minder vaak in de
tuin te vinden, maar dat is geen probleem.
Ergens is de tuin mijn projectje, mijn
hobby.
Nieuwsgierig geworden naar mijn tuin?
Kom even kijken!
Groet, Jana Ender

AW; de banken hebben een opvallend kleurtje
gekregen
- Pagina 2 -

.
Op 6 september was de laatste Algemeen Werkochtend van dit jaar van groep 2.
Keiharde werkers! Enkele ervan namen de natuurtuin en het schilderwerk aan de
winkel ter hand. Een grote ploeg heeft in 1 ochtend de verwaarloosde tuin aan de
Lijsterbeslaan 12 aangepakt. Van een met onkruid overwoekerd terrein naar een kale
vlakte. Nu afgedekt met folie om de onkruidresten de lust tot opkomen te ontnemen.
Ron Visser

Wat een triest gezicht! Dit was nog niet zo lang
geleden de perfect onderhouden moestuin van
Bert Holzscherer. (Nieuwe) tuinders, laat het niet
zo ver komen! Zeg op als bllijkt dat het je aan tijd
ontbreekt en laat het zware werk niet over aan je
collega-tuinders. DS

31 aug. 2014: Tricyrtis in de border van L15.

Tricyrtis
Zoals elk jaar bloeit sinds eind augus
tus de Tricyrtis Formosana, ook wel
de paddenlelie of schamper de arme
luisorchidee genoemd. Tot in novem
ber of december als de vorst invalt,
zal deze plant blijven bloeien.. Als de
meeste vaste planten al zijn uitge
bloeid, zal deze plant de tuin nog
lange tijd een kleurig aanzien geven.
Zoals een deel van de naam al aan
geeft komt deze bijzonder mooie
plant uit het Verre Oosten. Ze bloeit
met specifiek gevormde bloemen met
witte bloembladen en daarop diep
paarsroze stippen. De bloemen van
de Tricyrtis staan in trossen op een
ranke steel van ca. 50 cm hoog. De
bloemen zijn van een bijzondere
schoonheid en zitten qua vorm tussen
de lelie en de orchidee in, alleen wat
kleiner.
Het is een gemakkelijke borderplant,
welke het goed zal doen in humusrij
ke grond in de (half)schaduw. Bij mij
staat deze in de volle zon en doet het
ook daar uitstekend.
De plant zal zich elk jaar enigszins uit
breiden, maar dat zonder te woeke
ren. De plant is gemakkelijk door de
ling te vermenigvuldigen, mits elk deel
een stuk van de wortelstok zal bevat
ten.
Hoewel de plant slechts beperkt win
terhard schijnt te zijn, heeft deze bij
mij gedurende de laatste 25 jaar ook
de strengste winters zonder extra
voorziening overleefd. In de winter zal
de plant bovengronds afsterven om
vervolgens in het voorjaar weer op
nieuw uit te lopen.
Hans van Dijk
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Je moet er even voor gaan zitten, maar dan zie je
duidelijk het verschil: dit zijn gewone honingbijen.
Foto's: Raymond en Wil

De overstap naar de bijensoort Buckfast
Dit jaar hebben we besloten om
over te gaan naar een andere bijen
soort.
Vanaf het begin hebben wij gewerkt met
de gewone honingbij. Door het kruisen
in de natuur van deze bijen kunnen zoge
noemde F16 volken ontstaan. Dit houdt
in dat de bijen erg narrig kunnen worden
als je bezig bent in een kast of als je langs
zou lopen.
Dit jaar hadden we twee volken.met dit
euvel. Wat nu?
Er zijn verschillende soorten bijen die men
in Nederland houdt. De Zwarte bij, de
Carnica en de Buckfast bij.
Zowel de Arnica als de Buckfast zijn rus
tige bijen. De verhalen gaan zelfs dat je
zonder bescherming in een kast kan wer
ken zonder dat je wordt gestoken. Ikzelf
ga daar niet van uit en trek gewoon de
beschermkleding aan bij het openen van
een kast. Ondanks de bescherming bestaat
er toch een kans dat je een keer gestoken
wordt.
Wil en ik hebben gekozen om over te
stappen naar de Buckfast bij. Dit is een
rustige bij die een zeer hoge werklust heeft
en dus veel honing verzameld. Deze vol
ken komen wel later op gang t.o.v. de
gewone honingbij, maar halen dit later dik
in.
De Buckfast bij is gekweekt door een
Engelse abdij-imker, broeder Adam uit
Zuid - West Engeland. Vanaf 1915 tot 1922
stierf in Engeland de gehele populatie in
landse zwarte bijen uit ten gevolge van de
trachee-mijt. Broeder Adam, de abdijimker, bemerkte dat kruisingen van de
Engelse inlandse zwarte bij met de Italiaan
se bij ongevoelig waren voor deze z.g.
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tracheemijtziekte. Hieruit is de Buckfast
bij ontstaan. Toch na 70 jaar telen, kruisen
en selecteren vond hij dat het nog beter
kon. Tot op heden is men hier nog steeds
mee bezig. Een Buckfast bij is te herkennen
aan de volgende eigenschappen. Het ach
terlijf is leerbruin (van geelachtig tot
bruinachtig) met zwarte strepen, terwijl
de gewone honingbij donker is van kleur.
Hoe stap je nu over op Buckfast?
Je kunt een compleet groot volk kopen of
je probeert zelf een volkje op te kweken
en verenigt deze met een ander bestaand
volk. Wij hebben voor de laatste optie
gekozen. In de bijenwereld zijn diverse
mensen bezig om goede bloedlijnen te
krijgen. Dus rustig karakter, veel eitjes
leggen, goede haaldracht etc.
Deze bloedlijnen worden gekweekt met
F0 moeren (koninginnen). Je krijgt alleen
F0 moeren als deze gekruist worden met
darren (manlijke bijen) van hetzelfde type
bij (in ons geval de Buckfast). Ga je dit op
bijvoorbeeld ons complex doen dan zal je
nooit een F0 moer krijgen. Er zijn te veel
verschillende soorten in de omgeving
waardoor de kans zeer groot is dat een
jonge moer wordt bevrucht door een dar
van een ander type bij.
De F0 moeren worden bevrucht op Ame
land en Terschelling. Dit zijn eilanden waar
alleen de Buckfast leeft. Andere bijen
zullen nooit vanaf het vaste land over een
groot wateroppervlak vliegen. Dus heb je
1 type bij op deze eilanden.
De jonge onbevruchte moeren die opge
kweekt worden door de mensen die op
bloedlijn werken, worden in speciale
kastjes naar Ameland of Terschelling ge
zonden waarna ze na een paar weken weer

terug komen op het vaste land. Hier
worden ze opgekweekt tot grotere volken
en wordt er geselecteerd op diverse ka
rakters.
Deze moeren kan je kopen en zelf opkwe
ken tot grotere volken. Een moer koop je
dan met een 10 tal werksters die de ko
ningin verzorgen. Deze zitten met zijn
allen in een klein invoerkooitje met wat
voer.
Dit kooitje hang je dan in een bestaand
volk dat bijvoorbeeld erg narrig is. Voor
dat je het kooitje erin hangt moet je de
oude koningin die in het volk zit eruit
halen. Er kunnen namelijk niet twee kapi
teins op een schip zitten. Dit geeft oorlog
en onrust in een volk.
Als het kooitje met de nieuwe koningin is
ingevoerd in het volk zullen de bijen het
voer weg eten dat is meegegeven. Door
dat ze het voer weg eten zullen ze wennen
aan de nieuwe dame en zodra het voer
weg is kan zij rustig het volk inlopen
waarna zij eitjes gaat leggen. Dit zijn dan
eitjes van de Buckfast bij. Dus na een
aantal weken zal het volk volledig uit een
ander type bij bestaan. Vliegbijen leven
maar 5 à 6 weken. Dus het volk ververst
zichzelf.
Op dit moment hebben Wil en ik een 6tal Buckfast volken verspreid in een straal
van 5 km.
Deze volken groeien gestaag en volgend
jaar gaan we merken of het karakter van
de Buckfast bij ook daadwerkelijk in de
praktijk zichtbaar is.
Het verhaal heeft dus in het volgend jaar
nog een vervolg
!Groet van Wil en Raymond

Maartens Moestuin
In het voorjaar heb ik iedere week trouw gekeken naar de 10-delige serie ‘Maartens
Moestuin’ die door de VPRO werd uitgezonden. De schrijver Maarten ’t Hart werd
daarin gevolgd bij het kweken (en bereiden) van de groenten in zijn eigen moestuin.
Iedere week stond een andere groentesoort in de belangstelling vanaf het zaaien tot
het oogsten en nuttigen. Het was leuk en vooral herkenbaar om te zien hoe Maarten
met dezelfde problemen worstelde die wij ook in onze eigen tuin tegenkomen. Maar
de manier waarop hij ermee omging was soms echt hilarisch: een door slakken aange
vreten kool was volgens hem de lekkerste, want ‘de slakken kunnen het weten’, dus
juist dat exemplaar koos hij natuurlijk uit om een maaltje mee te bereiden! En ook bij
hem wilden de uien niet altijd groeien…Niet alleen zijn eigen moestuin kwam trouwens
in de uitzendingen aan bod. Maarten gaf ook handige tips, bijvoorbeeld hoe je slakken
kunt misleiden en iedere week las hij een stukje voor uit eigen of andermans werk. En
dat alles in een heerlijk relaxed tempo, dat precies paste bij de sfeer van het program
ma. Het programma is inmiddels afgelopen, maar via de link http://www.vpro.nl/kijk/
maartens-moestuin zijn alle afleveringen nog te zien. Ook diverse tips, recepten en
filmpjes over alternatieve tuinen zijn daar te vinden.
Joke Groskamp
In het begin van de zomer liep ik niets
vermoedend over het tuinpad om water
te halen. Recht boven het pad, op gezichts
hoogte hing een grote tros bijen. Ik moet
er vlak langs zijn gelopen, want pas op de
terugweg, met volle gieter, bleef ik als
versteend voor de zwerm staan. Gelukkig
was er een imker op de tuin. Wil kwam
met haar bijenambulance en schepte het
volk in een korf. In het andere geval was
ik in de Singel gesprongen! Dick Saher

Wethouder Cora-Yfke Sikkema bezoekt, geflankeerd door penningmeester Han Assman en AVVN-consul
Willem van Wonderen op zaterdag 30 augustus 2014 het tuinencomplex van ZWN. Foto DS

ZWN en de media
U kent dat vast wel. Af en toe kijk ik op
mijn Facebook-pagina of er nog nieuwtjes
zijn van mijn familie, vrienden of kennissen
en dan kom je wel eens bekende namen
tegen. Zo ontdekte ik dat ook ZWN met
haar tijd mee gaat. Sinds dit jaar heeft de
vereniging als gemeenschapsorganisatie
een eigen account op Facebook onder de
naam ZWN, zonder werken niets,
tuindersvereniging. Op deze Facebook-
pagina kunnen alle tuinders hun tuin- en
andere ervaringen kwijt. Momenteel
wordt er niet zoveel gebruik van gemaakt,
maar dat kan ook zijn omdat de pagina nog
niet algemeen bekend is. Daarnaast zijn er
ook andere initiatieven ontplooid. Zo

bestaat er een pagina Zwn Tuinvereniging
en op de Lijsterbeslaan heeft Nicolette
Hulsbergen het initiatief genomen om een
pagina op te richten onder de naam ZWN
Lijsterbeslaan. Dit is een besloten groep,
waar de leden op de Lijsterbeslaan hun
berichten en foto’s kunnen delen met hun
‘medebewoners’. Tot nu toe zijn het
voornamelijk de tuinders van L15, L21,
L23, L24 en L25, maar andere Lijsterbes
sers zijn er natuurlijk ook van harte wel
kom.
En dan is er ook nog een nieuwe website
www.zwn-volkstuinen.nl waar de laatste
nieuwtjes van ZWN te vinden zijn. Kort
om, we zijn helemaal bij de tijd! JG
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De kaarsenmaker

Keramiste Joke Groskamp

De Fuchsiavereninging Noord Holland

Open Tuindag
Eén dag voor de Open Tuindag zijn
al enkele heren druk geweest om
de tenten op te zetten, want de
weersberichten zagen er niet zo
zonnig uit.
Vijf juli was het dan zover, alles voor de
kantine en de winkel stond gereed om de
mensen te laten zien
wat Z.W.N. in huis had. De bezoekers
hadden genoeg te bekijken en te kopen,
want op de lanen stonden gezellige men
sen achter de kramen, die lekkere en leuke
attributen aanboden.
Zo waren er prachtige werkstukken ge
maakt door een tuinierster, die haar hobby
kantklossen liet bewonderen.
De andere kraam werd bemand door
twee keramisten (ook één van de tuin) die
mooie plantenstekers had gefabriceerd,
speciaal voor deze dag.
De winkel verkocht sla, andijvie en krui
denplantjes, zoals ook heerlijke zelfge
maakte likeurtjes. Er waren twee dames,
die kleding verfden met uienschillen, wat
er heel leuk uitzag.
De fuchsiavereniging had twee kramen
met prachtige fuchsia`s en voedingsmidde
len.

Henk van Schagen geeft op de open tuindag uitleg
in zijn honingkraam.
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Ook kon je mooie kaarsen kopen, ook die
meneer liet zijn hobby zien.
De Santpoortse kwekerij had hele aparte
planten te koop en kreeg weer leuke
contacten met haar buurvrouw.
Zo zie je maar dat door zulke activiteiten
de gasten ook hun krachten met elkaar
kunnen bundelen.
Aan de inwendige mens was ook gedacht,
want er stonden kraampjes met broodjes
haring, knakworstjes, patat, pannenkoe
ken en bij de winkel kon je eige ngebakken
speltbroodjes-gezond bemachtigen.
Zo heeft iedereen zich kunnen vermaken
op ons prachtige tuincomplex, alleen erg
jammer dat er soms een flinke regenbui
uit de lucht kwam.
De heer Matsimoto liet de kinderen een
kaart maken van zelfgefabriceerd papier
en hij gaf demonstraties
van melkpakken waar hij portomoneetjes
van maakte.
Op sommige lanen was een rommelmarkt,
waar ook Cd`s en DVD films werden
verkocht ten bate van de vereniging.
Om 11 uur werd de natuurspeeltuin door
de clown Hoky Poky geopend en in de
stromende regen

bleven de mensen allemaal genieten van
zijn grappige optreden.
De kinderen kregen allerlei verschillende
dierenfiguren van ballonnen, die Hoky
Poky inelkaar frutselde.
Door de regen zochten de mensen de
kantine op en daar werd zelfgemaakte
appeltaart aangeboden en
velen gaven een compliment zo lekker was
het, dus dames aan jullie de eer !!!
De zanger en entertainer Remon heeft de
mensen vermaakt met zijn liedjes en zijn
speeches bij de loterij.
De hoofdprijs van de loterij, een opvouw
bare bolderkar, is gewonnen door de
gastvrouw van de fuchsiavereniging.
Sommige tuinders hadden hun tuin open
gesteld voor bezoekers die zo konden
genieten van de groentegwassen, prach
tige fruitbomen en bloeiende planten.
Ook van de uitgenodigde gasten kregen
we als vereniging de complimenten voor
het mooie complex en zij bedankten de
organisatie voor de gezellige dag.
Alle vrijwilligers die deze Open Tuindag
gerealiseerd hebben héél hartelijk
bedankt!!
Sjoeke

Die pet past ons blijkbaar allemaal ... Gelukkig was
op de open tuindag zijn gezag niet nodig.

Een stralend gezicht op de Berkenlaan op het moment dat het weer even opklaarde. Foto: Hans van Dijk
An Soonius verzorgt de rondleiding door haar tuin
op de Singellaan tijdens de open tuindag.

Gelukkig voor de kinderen (en de volwassenen) klaarde de lucht later op de open tuindag even op. Kick,
clown Hoky Poky en Huib hier samen met een leuke ballonnen uitrusting. Foto HvD

Gerard Soonius op zijn rommelmarktlaan, dit jaar
voor de laatste keer ... Foto HvD

Aan enthousiaste vrijwilligers geen gebrek: Gonny met dochter Floresca. Foto: HvD

Het idyllisch gelegen huisje van de fam. Soonius op
de Singellaan.
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De larve, de pop en het lieveheersbeestje
Mijn (koude) kas vul ik elk jaar met toma
ten, paprika's, pepers en komkommers,
verder aangevuld met enkele planten die
op dat moment mijn bijzondere aandacht
hebben. Gewoonlijk verloopt de teelt van
deze gewassen zonder noemenswaardige
problemen en heb ik hiervan een over
vloedige oogst. Hoogstens verschijnt er in
augustus meeldauw in de komkommer
planten. Omdat ik vóór die tijd al een paar
zijscheuten gestekt heb, kan ik daarmee in
de tweede helft van het seizoen opnieuw
komkommers oogsten.
Dit jaar stuitte ik echter op iets bijzonders.
Afgelopen maand mei ontdekte ik op de
onderkant van mijn paprikaplanten veel
zeer kleine witte insecten. Ze waren on
geveer 2 mm lang en nog geen mm breed,
welke mij aan trips deden denken.
De planten waren behoorlijk gegroeid en
zaten al vol met bloemetjes. Maar daarna
krulden de blaadjes en werden dofgrauw
van kleur en de aangetaste planten gingen
zienderogen achteruit. Omdat ik ze thuis

had gezaaid en verspeend, vermoedde ik
dat deze beestjes daar al ongemerkt bezit
hadden genomen van de jonge frisse
plantjes. Wat moest ik hier tegen doen?
In de professionele tuinbouw wordt dit
euvel met roofmijten bestreden, maar hoe
kom ik daar aan?
Wel zag ik in mijn tuin veel lieveheers
beestjes die dol zijn op o.a. luizen. Zou ik
deze in mijn kas kunnen krijgen en lusten
ze mijn kleine witte beestjes?
Voordat ik mijn plannetje kon uitvoeren
ontdekte ik een paar dagen later tot
overmaat van ramp ook nog luis op mijn
paprikaplanten en grotere anderhalve cm
lange zwarte insecten met gele streepjes.
Dat kon er ook nog wel bij!
Ik vroeg me toen af of deze nieuwe grote
insecten nuttig of schadelijk zouden zijn
voor mijn paprikaplanten. Ik hoopte, dat
ze op mijn trips en luizen afgekomen
waren en deze als lekkernij zouden gaan
verorberen, want ik wil wel biologisch
telen, dus zonder niet-biologische bestrij

dingsmiddelen.
Via internet kwam ik er al snel achter, dat
dit de larve was van het lieveheersbeestje
en dat deze nog meer luizen enz. verorbert
dan het uiteindelijke lieveheersbeestje
zelf. Begin juni zag ik deze larven verande
ren in echte lieveheersbeestjes. Een bij
zonder schouwspel om dat van zo dichtbij
van dag tot dag te kunnen volgen. Er zit
dan nog steeds luis op de onderkant van
de blaadjes, dus de nieuw 'geborenen'
zullen niet omkomen van de honger.
Eind juni kwam ik terug van vakantie en bij
inspectie van de kas ontdekte ik nog steeds
lieveheersbeestjes. En een wonder was
geschied. De planten die aanvankelijk
wegkwijnden, begonnen weer vrolijk uit
te lopen met frisgroene blaadjes, insecten
vrij. Daarna is alles gelukkig voorspoedig
verlopen, dus veel bloemetjes, gevolgd
door goede vruchtzetting en een rijke
oogst.
Conclusie: Wees zuinig op dit insect, ook
in het larve stadium.
Hans

Natuurwaarnemingen in de zomer

Braamsluiper

Boomvalk
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Vanaf eind april zong er regelmatig een
Braamsluiper aan de Maluslaan. Dit is een
schaarse vogelsoort, die zoals de naam al
aangeeft diep in het struikgewas zijn liedje
laat horen. In 2013 is de Braamsluiper niet
gezien en gehoord.
Op 28 juni zaten s ’avonds maar liefst 39
Halsbandparkieten op ons volkstuinen
park. Om negen uur vlogen ze met z’n allen
naar het zuiden, waarschijnlijk op weg naar
een slaapplaats die zich al jaren bij het
Spaarneziekenhuis in Schalkwijk bevindt.
In juli is er een paar keer een IJsvogel langs
de Singel gezien. In augustus zat er tot twee
keer toe een IJsvogel op een tak langs de
sloot aan de Slaperdijk, vlak bij de gegraven
IJsvogelbroedwand. Af en toe vloog er
boven ons volkstuinenpark een Boomvalk.
Waarschijnlijk was dit één van de vogels
die heeft gebroed in het bos aan de oost
kant van de Westbroekplas Velserbroek.
In het voorjaar zijn er vrij veel Citroen
vlinders en Kleine Vossen gezien. Daarna
was het een tijdje vrij stil met vlinders,
maar in augustus kon je, vooral op de
vlinderstruiken, veel Atalanta’s zien. De
Atalanta’s maakten ook dankbaar gebruik
van pruimenbomen die te leiden hadden
van Monila (een schimmelziekte) of van de
pruimenmot. Blijkbaar werden de Atalan
ta’s gelokt door de geur van de aangetas
te pruimen. Tijdens de Nationale Tuinvlin

dertelling in het eerste weekeinde van
augustus werden op een tuin aan de Ma
luslaan geteld: Klein Koolwitje (4), Atalan
ta (3), Bont Zandoogje (2), Bruin Zand
oogje (1), Groot Koolwitje (1) en Gehak
kelde Aurelia (1). Ook vlogen er die dag
tientallen Houtpantserjuffers (kleine libel
len) rond.
Natuurtuin in de ruststand
De afgelopen jaren tuinierden kinderen
van groep 5 of groep 6 van de Bosbeek
school uit Santpoort op de natuurtuin
(Maluslaan 2). Wegens organisatorische
redenen was de schooltuin dit schooljaar
niet in het onderwijsprogramma opgeno
men. De school denkt na hoe ze de
schooltuin beter vorm kunnen geven in
het onderwijs en hoe ze de organisatori
sche problemen het hoofd kunnen bieden.
We wachten dus even af of de school in
2015 weer actief zal zijn.
Om bovenstaande reden hebben we be
sloten om de groentevakken dit voorjaar
in te zaaien met een bloemenmengsel. Dat
leverde in juli en augustus een kleurrijk
geheel op. Dat was niet alleen gunstig voor
onze bijen en andere insecten, maar ook
leuk voor kinderen van tuinders, die een
boeket mochten plukken.
Evert van Huijssteeden

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

De drie foto's zijn van Burghard Ilge (B04)

Citroenvlinder
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Oogsttijd
Het is half augustus en terwijl ik dit schrijf, valt de regen met bakken uit de lucht. Er lijkt geen eind te komen aan de stortbuien.
Wat ben ik blij dat ik mijn aardappelen al uit de grond heb gehaald! Het lijkt erop dat het mooie weer en daarmee ook de zomer
alweer op zijn eind loopt. Iedereen is druk aan het oogsten en dan komt natuurlijk meteen de vraag: Wat doen we met al dat lekkers?
Als de oogst goed gelukt is, heb je altijd weer een luxe-probleem. Alles meteen opeten is niet echt een optie. Gelukkig zijn er
voldoende mogelijkheden om nog tot ver in de herfst en de winter te genieten van alle fruit en groenten. Ik heb zelf al een aardig
voorraadje staan: bramenjam en -gelei, bramenlikeur, aalbessenlikeur, bessenjam, augurken en courgettes op zoetzuur. En niet te
vergeten het sorbetijs van braam en appel! Dat staat in de vriezer naast de blauwschokkers en andere boontjes en erwtjes. Na
tuurlijk is er weer een overvloed aan courgettes, die ik gelukkig in ruime mate kan slijten aan de familie. Maar nu heb ik op de site
van Foodness (www.foodness.nl) weer een heerlijk recept ontdekt voor courgettesoep, wat ook nog eens geschikt is voor de
vegetariërs en veganisten in het gezin.
Met een beetje geluk staat dit recept ook nog in de Tuinfluiter, ik doe mijn best. En verder wens ik iedereen een goede oogst toe
en hopelijk iets minder regen dan er vandaag (18 augustus) is gevallen!
JG

Herfsttijloos
Vanaf de laatste week van augustus tot en met september bloeit met heldere lila
roze bloemen in mijn border op de Lijsterbeslaan, de voor velen onbekende Col
chicum autumnale, beter bekend onder de Nederlandse benaming 'Herfsttijloos'. De
Herfsttijloos is een droogbloeiend bolgewas en is sinds begin 17e eeuw vermoe
delijk afkomstig uit Constantinopel.

31 aug. 2014: Herfstijloos bloeit in border L15.

Safraancrocus

Het is een droogbloeier, hetgeen betekent, dat de bol droog en zonder grond of
water prachtig gaat bloeien. Om de bol over te houden moet je deze wel direct
na de bloei ingraven, waarna net zoals bij de voorjaarsbollen de wortelvorming
begint.
Degene die deze plant niet kent, zal de bloem gemakkelijk kunnen verwarren met
de crocus, waar deze veel op lijkt.
Zoals gezegd bloeit de Herfsttijloos in tegenstelling tot de crocus niet in het
voorjaar maar zoals de naam al zegt in de herfst en is bladloos tijdens de bloei.
'Autumnalis' komt veel voor als benaming voor herfstbloeiende gewassen en is
ontleend uit het Latijn en betekent 'van de herfst of herfst-', waarmee natuurlijk
de bloeitijd wordt aangeduid. In het voorjaar wordt het 20 à 30 cm lange blad ge
vormd, dat veel en veel grover is dan de het fijn gepunte blad van de crocus.
Enkele jaren terug heb ik slechts enkele bollen in mijn border geplant, welk zich in
de loop van de tijd hebben uitgebreid tot een klein veldje. Ze hebben weinig ver
zorging nodig en groeien op elke tuingrond. Zoals bij alle bolgewassen moet je
het blad rustig af laten sterven en pas daarna zo nodig verwijderen.
Let wel op: alle delen van de plant zijn giftig en verwar de bol dus niet met de
saffraancrocus, die ook in de herfst bloeit en waarvan de stampers als dure spece
rij in de keuken gebruikt worden. Hans van Dijk

In de vorige Tuinfluiter stond een artikel over het
kweken van gember. In mei 2014 heb ik een klein
stukje gemberwortel opgepot, dat op 15 sep. 2014
was uitgegroeid tot een plant van bijna 1 m hoog.
Ik ben benieuwd hoe de plant de komende winter
zal doorstaan. HvD
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Bep (half verscholen achter de prachtige
Acanthus), Joke en Theo

Afscheid van Bep en Theo de Winter (B07)
Nou, dat klinkt wat al te definitief;
we moeten eigenlijk spreken van
een technisch afscheid want Bep en
Theo blijven zeker zo goed als elke
dag de tuin bezoeken.
Alleen is daar hun dochter Leonie Hermus
nu de baas geworden en doen haar ouders
een stapje terug. Tenslotte is Bep inmid
dels 86 en Theo 83 jaar. En die hoge leef
tijd is volgens Theo voor een belangrijk
deel te danken aan het jarenlange bezig
zijn op de tuin. Natuurlijk, er is ingeleverd;
Bep kan niet meer zo goed bukken en
loopt met behulp van een rollator, Theo
heeft door een aantal longontstekingen
niet al te veel lucht meer.
De noodzakelijke klusjes op de tuin vragen
meer tijd, maar ze gebeuren wèl! De tuin
ligt er prachtig bij, er is geen onkruidje te
zien, de grond is los en rul. De appels (12
emmers) en komkommers (107 stuks) zijn
geoogst en hebben ook gretig aftrek ge
vonden bij de kinderen en kleinkinderen.
Op een aantal bedden staat nog prachtige
andijvie, te veel om op te eten. Maar, zegt
Theo, dat is ook niet persé de bedoeling,
het belangrijkste is dat de grond bedekt is.
Zijn vroegere buurman, John Mathot,
kwam regelmatig andijvie snijden voor zijn
kippen en fazanten. Het echtpaar De
Winter heeft 8 kinderen groot gebracht,
dus je kunt wel nagaan hoeveel de tuin aan
groente heeft opgebracht.
Begonnen werd 45 jaar geleden aan het
spoor bij het station van Santpoort Noord.
Maar liefst 700 m2 werd in productie ge
nomen. Daar gingen vanzelfsprekend heel
wat uurtjes inzitten. De kinderen waren

naar school, Theo naar zijn werk en Bep
was bezig op de tuin. Helaas kregen ze op
die plek te maken met overlast van de
plaatselijke jeugd en werd er omgekeken
naar een alternatief. Dat werd 20 jaar
geleden gevonden aan de Berkenlaan naast
de familie Henstra. Nog geen jaar later
ruilden ze naar hun huidige tuin, met als
grote voordeel de beschutting van de dijk,
waardoor de tuin heerlijk in de luwte ligt.
De tuin werd ook nu weer verdeeld in
bedden met een breedte van 120 cm.
Waarna een tegelpad van 30 cm. Zo ligt
alles gemakkelijk binnen handbereik. Maar
belangrijker is nog dat men dan niet op de
teelgrond hoeft te lopen. Theo maakt
gebruik van een teeltplan, dat er zeer
professioneel uitziet. Ieder jaar wordt het
door hem uitgeprint en bijgewerkt. Alvo
rens te zaaien wordt een veur gemaakt
waarin rijke grond wordt gestort (mengsel
van compost, potaarde en bijv. Ecostyle).
“Wil je een goede oogst, dan moet je de
planten ook wat gunnen, een hobby kost
nu eenmaal altijd geld.” Kunstmest is nooit
gebruikt, net zo min als chemische bestrij
dingsmiddelen. Met hardnekkige onkrui
den, zoals heermoes, wordt continu de
strijd aangegaan, afknijpen en uittrekken.
Uiteindelijk raakt het onkruid uitgeput en
zal de tuinder zegevieren.
Nu de jaren gaan tellen is het tuinieren wel
enigszins aangepast. De laatste jaren zijn
de bedden versmald naar een meter, zodat
alles voor Bep goed bereikbaar blijft. De
lage sperziebonen zijn vervangen door
stokbonen, bij voorkeur spekbonen. Veel
klusjes gebeuren nu zittend en er wordt
regelmatig pauze gehouden. “Morgen is er

weer een dag”. De auto mag bij het hek
staan en op die manier is de tuin net te
belopen.
Nog een paar tips: op de composthoop
koffieprut van thuis en eierschalen, maar
geen gekookte groenten. Blijf bewegen,
dat is ook goed tegen stress. Is de grond
eenmaal in goede conditie, dan hoef je ook
niet meer te spitten, de grondbacteriën
vinden dat ook prettiger. Lees regelmatig
een tuinboek. Het favoriete boek van
Theo is “Het Grote Tuinboek” waarin je
altijd wel iets interessants vindt. Maar ook
de Groente & Fruit Encyclopedie van
Dedeene en De Kinder wordt regelmatig
geraadpleegd. Dat boek heeft dochter
Leonie ook gekregen als leidraad bij het
moestuinieren. Zij helpt al een paar jaar
mee en hoewel ze dat eerder wel van plan
was, zal ze niet veel veranderen aan de
tuin zoals die op dit moment is ingericht.
Het is nu lekker overzichtelijk, dus voor
lopig geen combinatie met een siertuin
voor Leonie.
Het laatste grote project is het uitgraven
van 3 grote fruitbomen. De pruimenboom
en de stoofpeer zijn er al helemaal uit, de
indrukwekkende stam en wortels van de
appelboom moeten als laatste nog uitge
graven worden. Maar met de hulp van de
kinderen en kleinkinderen is ook die klus
bijna geklaard. Onder andere het terras
zal daardoor meer zonlicht krijgen. We
hopen dat Theo en Bep daar nog lang van
mogen genieten.
Met een tas vol andijvie namen we af
scheid (smaakte prima, bedankt!)
Joke Groskamp, Dick Saher
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Tuincentrum Oxalis Santpoort stopt!

Courgettesoep
Dit (veganistische) recept heb ik ge
vonden op de site van Foodness
(www.foodness.nl). Dankzij de kokos
melk is het een heerlijke romige soep,
die heel gemakkelijk te bereiden
is. Wat heb je nodig: 1 eetlepel ko
kosolie, 1 ui (gesneden), 3 teentjes
knoflook (geperst of gesneden), 2
courgettes, 750 ml groentebouillon,
150 ml kokosmelk en eventueel een
lente-uitje of wat verse kruiden.
En dan de bereiding: Verhit de kokos
olie in een kookpan en fruit de ui en
knoflook zachtjes tot ze glazig zijn.
Snij de courgette in kleine blokjes,
voeg deze toe aan de ui en knoflook
en laat mee sudderen tot ze zacht
zijn. Voeg daarna de groentebouillon
toe en breng eventueel nog op smaak
met zout. Breng het geheel aan de
kook, zet het vuur laag en laat ca.
15-20 minuten zacht koken. Haal de
soep van het vuur en pureer deze
met de staafmixer. Zet de pan terug
op het vuur en voeg de kokosmelk
toe. Verwarm de soep al roerend,
maar laat hem niet meer koken. Haal
de pan vervolgens van het vuur en
garneer de soep met een beetje lenteui of verse kruiden.
Eet smakelijk! JG
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"Het zal toch niet waar zijn?", zo reageren
veel tuinders als ze het bericht over de
sluiting van Oxalis in Santpoort-Zuid ver
nemen. Bij een bezoekje aan het bedrijf
van Eva en Peter Pauw lijkt er in eerste
instantie niets aan de hand. De nieuwe
voorraad bollen wordt aangeprezen en
klanten lopen in en uit. Toch merk je dat
er iets aan de hand is; de sfeer is enigszins
bedrukt en op de toonbank ligt een boek
je over de geschiedenis van het tuincen
trum dat in 1984 begon.
Hoeveel ZWNers zijn de afgelopen 30 jaar
niet langs de tabletten met jonge groente
plantjes geschuifeld? Menigeen zal toen
ook de verleiding niet hebben kunnen

De appeloogst was dit jaar prima. Misschien kwam
dat ook wel door onze imkers! Op de foto Hetty
van Slooten (L10) bij haar goudreinet. Foto DS

weerstaan een fraai perenboompje of
frambozenstruik mee te nemen. Het bij
zondere van Oxalis was dat je op onver
wachte plekken iets bijzonders tegen
kwam. Op je zoektocht naar iets specifieks
stuitte je vaak op een al lang gewenste
plant of op een apart prijsje.
Nu wordt het huurcontract niet verlengd;
de Dekamarkt gaat uitbreiden, er komen
appartementen. Ooit had het dorp een
leuke winkelstraat met aardig wat midden
stand. Wat overblijft is een snackbar en
een standaard supermarkt. Jammer. We
danken Eva en Peter voor de goede servi
ce, het mooie plantgoed en het vriendelij
ke prijsbeleid. Het ga jullie goed! DS

Irene de Jong (H01) schildert met vaste hand de
wc-deuren bij de loods. Algemeen Werk 13
september

.
In het volgende nummer meer aandacht voor het bezoek van "De Zonnebloem" aan ZWN

Werk in uitvoering op de natuurspeeltuin. Dunya
helpt Ad Otten bij het grondverplaatsen terwijl
Olivier de glijbaan keurt.

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

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid... deel 3
In de vorige Tuinfluiter was ik bij de 14e
les van Frank Anrijs gebleven en inmiddels
zijn we een paar maanden en lessen ver
der, dus hier is weer het vervolg van mijn
ervaringen. Hopelijk vindt u het nog steeds
leuk om mee te lezen!
Mijn oorwurmpotjes hangen nog in de
fruitbomen en hebben daar hun goede
diensten bewezen. Alleen het fruit wilde
niet zo groeien, maar dat zal wel een an
dere oorzaak hebben gehad: het zijn nog
maar jonge boompjes, dus dat is een
kwestie van geduld.
Maar goed, laten we “bij de les” blijven!
Na de informatie over zaaien in mulch en
het huisvesten van oorwurmen (daar zijn
die oorwurmpotjes weer…) was de nieu
we opdracht voornamelijk om verder te
gaan met het zaaien en planten in de cur
susbedden volgens onze zelfbedachte
schema’s. Een deel van de uitjes in het
eerste bed kon al snel als lenteui geoogst
worden zodat de rest van de uien meer
ruimte kreeg om door te groeien. Van mijn
gezaaide worteltjes wilde niet veel opko
men, misschien was het zaad te oud. Maar
dankzij de dikke laag compost waren ze
wel mooi recht.
De warmoes deed het gelukkig wel goed,
daar heb ik nog steeds plezier van. Waar
schijnlijk deden de vogels zich tegoed aan
de bonen, want daarvan kwam weinig op,
dus die heb ik maar opnieuw gelegd. Het
resultaat werd helaas niet veel beter. De
gezaaide bloemkool en paarse broccoli
kwamen voorspoedig op, dus dat zag er

beter uit.
Als bonus bij de les kregen we nog een
paar video’s waarin we konden volgen hoe
het zaaien in golvende lijnen in de praktijk
toegaat. Zo konden we zien hoe de leer
meester zelf aan het werk was (in dit geval
zijn moeder, die boontjes legde en kolen
uitplantte in het demonstratiebed en
daarbij toelichting gaf terwijl hij zelf de
camera hanteerde). Verder werd in dat
bed niets anders gezaaid of geplant, omdat
de bonen en kool alle ruimte in beslag
namen zodra die gingen groeien.. Ook liet
hij in een ander filmpje nog zien hoe op
hun terrein de pompoenen groeiden aan
de voet van de composthopen.

namelijk ook weer aarde op de mulchlaag
komen, waardoor je eigenlijk opnieuw en
onbedoeld onkruid zaait. Rond de wortels
is een hoge concentratie aan bodemleven
aanwezig, die verdwijnt als de (wortel)
groente uit de grond wordt gehaald. Het
is dus altijd zaak om zo voorzichtig moge
lijk te werk te gaan en waar mogelijk de
plant net boven de grond af te snijden. De
grond wordt dan niet verstoord en de
mulchlaag blijft ongerept. De wortels van
de plant, bv. sla, blijven intact en er kunnen
soms zelfs nog mini-plantjes gaan groeien.
De stronk en het wortelgestel sterven in
de winter af en worden verteerd door het
bodemleven.

Het grote belang van mulchen wordt di
verse keren benadrukt. Dat is niet iets dat
als vanzelfsprekend wordt gedaan en het
is dan ook een beetje zoeken hoe het
werkt en welk materiaal hierbij gebruikt
kan worden. Een duidelijk voordeel is
zeker dat er veel minder onkruid groeit.
Bij droog weer houdt een goede mulchlaag
de grond vochtig en dat levert weer ster
kere planten op, die ook beter tegen
ziekten bestand zijn.
In de hierop volgende lessen is te merken
dat het meeste plant- en zaaiwerk is ge
daan en dat het tijd wordt om te gaan
oogsten. Soms is dat oogsten lastig en
tijdrovend als alles onder een dikke mul
chlaag is bedekt. De grondlagen moeten
eigenlijk zo min mogelijk verstoord wor
den. Met het uittrekken van de planten kan

Er is nu niet echt veel meer te doen,
hooguit wat nateelten inzaaien op de lege
plekken. Het is de tijd om te genieten van
de tuin, om tot rust te komen en om je te
verwonderen over alles om je heen en
begrip en respect te krijgen voor de na
tuur. Ook is het leuk om contact te leggen
met andere cursisten en hun ervaringen
te horen. Op het forum is het nu rustig,
iedereen is in deze maanden druk aan het
werk geweest in de tuin. Tot die tijd resten
er nog maar 3 lessen, het zit er dus bijna
op! JG
(Nog een tip voor wie ook belangstelling
heeft gekregen voor Natuurlijk Moestui
nieren: in oktober start de 2e editie van
de online jaarcursus. Wie belangstelling
heeft kan zich tot 11/10 via blog.natuur
lijkemoestuin.be aanmelden bij Frank
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Een echte ZWNer
Op de voorpagina zag u de Heermoes al in volle glorie. Je krijgt er zo maar vakan
tiegevoelens van... wat een leuke palmboompjes! En het zijn ook mooi gevormde
plantjes. Als je ze goed bekijkt zijn de stengels schijnbaar opgebouwd uit losse
delen die in elkaar geschoven zijn. De heermoes, ofwel Equisetum arvense L., is
een van de algemene soorten uit de Paardenstaartenfamilie. Deze overblijvende
soort vormt een groot en diep stelsel van wortelstokken ondergronds, waardoor
Heermoes als het zich eenmaal gevestigd heeft zich zeer goed kan handhaven in
akkers, bermen maar ook wel in tuinen en zich dan kenmerkt als een onuitroei
baar onkruid.
De plant maakt vanuit de wortelstok twee typen spruiten. Allereerst vroeg in het
voorjaar de geelbruin blijvende vruchtbare spruiten. Deze hebben geen bladgroen.
Bovenop deze tot 30 cm hoog wordende spruiten ontwikkelt zich een vier cm.
lange sporenaar. Hierin tref je zeshoekige schildjes aan waaronder de sporen
doosjes hangen, de zelfde werking als bij varens en mossen. De plant bestond al
in de tijd van de dinosaurussen. De later komende steriele spruiten worden onge
veer 50 cm hoog.
Hoe deze plant te verwijderen uit je tuin? Niet. Het beste is je tuin zo in te rich
ten dat je overal met gemak met je schoffel bij kan. Je kan ook de grond afdekken
met folie of gras inzaaien en regelmatig maaien. Voor chemische bestrijdingsmid
delen is de plant resistent. Om het verhaal toch positief af te sluiten: Je kan er
thee van maken die je bij hoest en reuma kunt gebruiken. Tevens is het blaasnier- en bloedzuiverend.
Dick Saher

6, 4 of 2 pootjes?
Het overkomt ons allemaal. De sla schiet
door, het onkruid moet weg. En dat
groenafval gaat op de composthoop. Een
enorme berg bladeren levert 1 emmertje
met compost op. Prima. Maar dat kan ook
anders bedacht ik mij, terwijl een schar
relkippetje in de pan pruttelde en ik de
biologische groente aan het snijden was.
Bijen met zes pootjes omarmen wij. Twee
pootjes minder heeft een konijn, nog twee
pootjes minder en je hebt een kip. Ooit is
bedacht dat het houden van dieren op de
tuin niet is toegestaan. Maar is dat vandaag
de dag nog wel zo (bio)logisch?

Rode uienjam, een nieuwe creatie! Wilt u andere
tuinders kennis laten maken met uw jam? Maak een
afspraak met Gonny in de winkel en doe mee!!

Anne Soonius heeft een jammetje gevonden

Ik stel voor dat wij eens nadenken over de
mogelijkheid mensen die hiervoor voelen
toe te staan om een konijn of een paar
kippen te houden. Overlast van een konijn
kan ik niet bedenken als dat beest keurig
in zijn ruime hok zit. En opgegroeid in een
rood nest hoorde ik elke ochtend de Vara
haan. Het gekraai van een echte deert mij
niet, en een beetje getok is best wel gezel
lig. Het bestuur zet dit idee op de agenda
voor de eerst komende ledenvergadering.
Ik ben zeer benieuwd naar uw mening.
Ron Visser

Gonny kondigt de zelfgemaakte jamverkoop aan
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Terras Maluslaan/Singel. Frans Pel en Ad Otten
zetten een bank in beton. Algemeen Werk 13 sep.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 25 oktober 2014 om 14.00 uur in de kantine
Agenda
01. Opening en welkom, vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken
03. Bestuursmededelingen
04. Vaststellen notulen ALV 22 maart 2014
05. Begroting 2015 (ligt medio oktober ter inzage in de kantine)
06. Vaststellen contributie 2015
07 Vaststellen inschrijfgeld kandidaatleden
08 Voorstel Ron Visser: Sommige dieren toestaan op de tuin bv. kippen, konijnen
09 Jubilea
10 Rondvraag

Zwavelkoppen hoek Malus- Lijsterbeslaan. Foto DS

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.
(Voor de notulen van de voorjaarsvergadering zie het vorige nummer)
Bert van Velzen, voorzitter. Leo Pel, secretaris

Van de Bestuurstafel

Mutaties leden:
Nieuwe Kandidaat-leden:
Nienke Bolkenstein-Bijster 14-07-2014
Alex Groen 17-07-2014
Monique Captijn 02-08-2014
Bianca van Laar 16-08-2014
Rene Plantenga 30-08-2014

- In oktober zal het bestuur een ronde over het complex maken om in kaart te
brengen welke bomen niet gewenst zijn en gekapt dienen te worden. Het gaat hierbij
niet alleen om bomen die gevaar veroorzaken op de dijken rondom ons tuinenpark,
maar ook om bomen in de tuinen en de borders die letterlijk zijn aan komen vliegen.
Om te voorkomen dat jonge boompjes straks zo groot worden dat er een kapvergun
ning voor moet worden aangevraagd, gaat komende winter de zaag er in. De bomen
zullen vooraf met verf worden gemerkt.
- De nieuwe ZWN website is volop in de lucht. Naast het laatste nieuws en interes
sante foto’s worden ook de vrije tuinen en kandidatenlijst up-to-date bijgehouden. Via
het contactformulier kunnen op- en aanmerkingen, leuke weetjes en aparte foto’s
worden gestuurd naar de secretaris.

Uitgeschreven als kandidaat:
Hugo Schaap

- Dit jaar hebben we 1 jubileum. De heer Alberda, Singel 8, tuiniert sinds april 1989 bij
ZWN, dus ruim 25 jaar. Tijdens de najaars-ALV zullen we hierop terugkomen. Langst
zittende ZWN-er is “Ome Nico” Cornelis met 43 jaar.

Van kandidaat naar tuinder-lid:
Hermy de Bont-Mulder naar L3
Astrid Mathot H10
Els Hoeboer L29
Leonie Hermus-de Winter B7 (tuin ou
ders overgenomen)

- De lidmaatschapformulieren, die de huurcontracten gaan vervangen, zijn klaar voor
ondertekening. Alle tuinders dienen dit in de komende tijd te doen. Zoals bekend zijn
de huurcontracten niet rechtsgeldig omdat ZWN als vereniging geen grond mag ver
huren. Dat recht is alleen voorbehouden aan de gemeente Haarlem. De introductie
van het lidmaatschap is met algemene stemmen aangenomen door de ALV in 2013.

Tuinruil:
Leon Smits van L33z naar B27
Opgezegd als lid:
Ria Mario
B27
Piet Honkoop B1
Piet Koekenbier H10
Marjolijn Roozen L28
Marjolein Lamers L29
Astrid Wit L3
Bo Athmer L2c
Wilma Janssen L12
Ineke van Bekkum H3

Leo Pel, secretaris

Ab Mannaert verzaagt essen met de nieuwe Still
kettingzaag op een vrijgekomen tuin. AW 13/9
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Overal zie je pompoenen! Hoe is dat bij ZWN?
Neem uw bijzondere, gewone of supergrote pom
poen mee naar de jaarvergadering op zaterdag 25
oktober! Voor elke deelnemer een prijs...

Pompoenentijd en
een afscheid
Een tijdje geleden werd ik aangespro
ken door Nel en Piet Honkoop van
de Berkenlaan 1. Zij gingen hun tuin
opzeggen en waren bezig met oprui
men. Daarbij was ook een boekje te
voorschijn gekomen over pompoe
nen, of ik daar belangstelling voor
had? Nou, dat was natuurlijk wel het
geval. Het duurde even voordat ik het
boekje in handen had - een gevalletje
van elkaar telkens mislopen - maar
eindelijk kon ik het dan bekijken.
De firma Xotus, die het heeft ge
maakt, beschrijft hierin een groot aan
tal pompoenen, courgettes, kalebas
sen, patissons en andere pompoen
achtigen, compleet met foto’s. Verder
staan er meerdere recepten in waar
van ik een aantal graag op een ander
moment met u wil delen.
Maar vooral wil ik Nel en Piet harte
lijk bedanken voor dit leuke boekje.
Zij nemen na al die jaren afscheid van
hun tuin, waar ze zo lang van hebben
genoten. Het zal straks vreemd zijn
om in de eerste tuin naast de kantine
niet meer die vertrouwde gezichten
te zien. Daarom nemen wij in het vol
gende nummer van de Tuinfluiter
graag de ruimte om in een interview
op gepaste wijze afscheid te nemen.
Joke Groskamp
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Modernisering re
gels en bepalingen
ZWN bestaat bestaat ruim 83 jaar en heeft
hiermee zijn oprichters ruim overleefd.
Toch zijn vele regels en afspraken nog
steeds gebaseerd op inzichten van destijds.
In de loop der jaren zijn er van tijd tot tijd
wat veranderingen aangebracht. Het be
stuur heeft naar aanleiding van recente
contacten met het AVVN gemeend het
totale pakket van regels te moeten mo
derniseren. Een commissie van " wijze
mannen " gaat zich, onder voorzitterschap
van Ron Visser ( L 19 ), de komende
maanden hiermee bezighouden. Een eer
ste concept zal worden voorgelegd aan het
bestuur. Na eventuele aanpassingen wor
den de resultaten in het voorjaar 2015 ter
stemming aan de algemene ledenvergade
ring aangeboden.
De commissie roept nadrukkelijk de leden
op mee te denken. Suggesties voor aan
passingen kunt u per e-mail doen naar
ronvisser@xs4all.nl . U kunt de huidige
reglementen en bepalingen lezen op de
ZWN site.
Met vriendelijke groet van
Ron Visser, the human cannonball
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