
Jaar van de Bij!
 

:
Half januari, het sombere, regenachtige weer heeft even plaats gemaakt voor de zon
in een strakblauwe hemel. De grond is door de nachtvorst stijf bevroren. Een goede
reden voor een kop thee bij een warm vuurtje! Huib en Hetty van Slooten (L10) ge
nieten van een mooie winterse dag. Ook dit past in het schema van de echte
volkstuinder!

Agenda
Zaterdag 11 februari 10.00 uur

Workshop floating islands
 

Zaterdag 31 maart 10.00 uur
Workshop grondbewerking

 
Maandag 9 april 

Paasbrunch
  

Zaterdag 14 april 10.00 uur
Mandvlechten voor gevorderden

 
Zaterdag 28 april 10.00 uur

Plantjesmarkt
 

Zondag 13 mei
Kantine zondags geopend

 
Donderdag 17 mei 08.00 uur

Dauwtrappen
 

Zaterdag 23 juni 18.00 uur
Midzomeravondfeest

 
Weekend 14 en 15 juni

Opentuindagen
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Buurvrouw Elly en Sonja in het sfeervolle huisje. (Het vergiet boven Elly's hoofd staat niet, maar hangt...)

De Groene Vingers van Sonja Hartendorp (L7)
 .

Ze kan er volkomen tot rust komen; ge
nieten van haar besloten tuin, van de vo
gels, van het groen. Na een veeleisende
dag op het Duinhuis. waar ze gehandicap
te kinderen verzorgt, is het daar goed
vertoeven, ook in haar knusse tuinhuisje,
waar de kachel gauw brandt en een kopje
thee snel gezet is. Ze begon op het landje
van boer Sintenie, even voorbij de tuintjes
aan het Zwarte Pad. Zo'n dertien jaar
geleden mocht ze het proberen als "stagi
air" op de tuin van Piet Honkoop, die toen
net met een hernia zat. Vervolgens een
jaar op L9 en uiteindelijk is ze hier terecht
gekomen. Samen met Elly Elsenbroek
heeft ze er een prachtige, natuurllijke tuin
van gemaakt. Een tuin waar een prachtige
boom, de valse christusdoorn/Gleditsia,
een centrale plek inneemt. Elly is inmiddels
op L5 haar buurvrouw geworden. Met het
zevenblad gaat ze strijd niet meer aan. Ook
de moedeloosheid heeft ze achter zich
gelaten.

::
In en rondom het huisje blijkt dat Sonja
een meester is in het detail. Hoe zal het
hier wel niet in het voorjaar zijn? "Was het
maar al zo ver", verzucht ze. "Ik kan niet
wachten!" Ben 't helemaal met haar eens.
Dick Saher
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Familie Van der Poll won de eerste prijs! Dat

wordt van de zomer heerlijk visjes roken...

Kerst-inn, 17 december 2011
Na een stevige hagelbui voor vijven, kwam
de toeloop op gang bij de Kerst-inn. De
mensen werden onthaald met een glas
Glühwein, die heerlijk gekruid was door
steranijs en kaneelstokjes. De ZWN-ers
konden consumptiebonnen kopen om hun
drankje te halen en sommige kinderen
kwamen voor een ijsje.
 
Op de tafel stonden schitterende prijzen
uitgestald voor de Kerstloterij. De prijzen
waren smaakvol verpakt en de kippen die
verloot werden zagen er beslist niet on
dervoed uit! De kinderen mochten soms
ook een lot uit de ton trekken. en het
nummer voorlezen. Vele lekkernijen en
praktische cadeaus vonden hun weg naar
de winnaars. De hoofdprijs (een rookton)

werd gewonnen door de familie van der
Poll, die er zeer vereerd mee was.
 
Onder het genot van erwtensoep en
broodjes braadworst met gebakken uitjes,
vermaakten de tuinders zich prima; er
heerste een gezellige sfeer. De kantine was
sfeervol versierd door Chris en Dirk, die
hierdoor hun artistieke gaves konden
uiten, waarvoor onze hartelijke dank.! Na
afloop ontvingen de tuinders vanwege het
80-jarig jubileum van Z.W.N. de schitte
rende, kleurrijke Moestuinagenda 2012.
Alle vrijwilligers die ervoor gezorgd heb
ben dat het een geslaagde Kerst-inn is
geworden, héél hartelijk bedankt.
 
Sjoeke

Onder- of overbemesting?
Of maatbemesting?

Als bijvoorbeeld een aardbeienkweker na
een paar jaar zijn oude planten verwisseld
voor nieuwe
exemplaren, dan gaat hij niet met de
mestkar of de kunstmeststrooier het land
op. Bij het poten krijgt elk jong plantje
precies de hoeveelheid groeistoffen die
het nodig heeft. Dat doe hij niet alleen om
kosten te besparen, maar ook om het
onkruid in toom te houden.
 
Ik blijk elk voorjaar aan de zuinige kant te
bemesten, bang om de grond met teveel
stikstof te verpesten. Stikstofgebrek leidt
tot lichtgekleurde bladen en groeibelem
mering. Te veel stikstof kan in bladgroen
ten tot te veel nitraat leiden en dat is weer
schadelijk voor de gezondheid van de
mens. Koolsoorten moeten echter een
extra gift hebben van 25%. Denk hierbij
aan bloemkool, boerenkool, Chinese
kool, paksoi, raapstelen, radijs, koolrabi en
meiknol.
 
Er zijn echter ook gewassen die juist
minder stikstof moeten hebben, tot wel
25%. Bijv. aardappelen en tomaten en al
lerlei peulvruchten zoals tuinbonen en
kapucijners.
De basisbemesting per 100 m2 is een
halve kuub stalmest of 100 liter gedroogde
koemest, elk jaar in het voorjaar. Men kan
ook kunstmest gebruiken; NPK 12+10+18.
(N=stikstof, P=fosfor en K=kalium). De
belangrijkste basisbemesting  voor iedere
milieuvriendelijke tuinliefhebber is natuur
lijk zelfgemaakte compost.

Verwacht u een tekort aan stikstof, geef
dan wat bloedmeel. Een biologische mest
stof met 13% stikstof. (In de winkel
verkrijgbaar)
 
Fosfaat (fosfor in geoxideerde vorm) is
belangrijk voor de vorming van wortels en
noodzakelijk voor de bloei en het rijpen
van vruchten. Een tekort is oa zichtbaar
door paarsig blad.
 
Kalium is onmisbaar bij het transport van
water en koolhydraten, de bouwstenen
van de plant. De vorming van vruchten en
knollen vergt veel kalium. Bij de tomaten-
en aardappelteelt is dat belangrijk om te
weten. Een tekort aan kalium zal zich
openbaren door het verdorren van de
randen van het blad.
 
Uit bovenstaande blijkt wel dat "even
wichtsbemesting" ons streven moet zijn.
Maar makkelijk is het niet. Ook kalk hoort
bij het onderhoud van de grond. Het zorgt
voor een rijk bacterieleven een goede
structuur van de grond. Geef  2 kg land
bouwkalk per jaar per 100m2.
 
Wens u een goed tuinjaar toe met een
rijke oogst, van bloem tot blad en bes.
 
Gegevens uit de Handleiding voor milieu
bewust bemesten van het AVVN
 
Dick Saher
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Fam. Groot en fam. Mak

Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2012
Om half 12 was de kantíne goed bezet
door zo`n 70 tuinders, waaronder ook
enkele nieuwe leden,  wat direct een
mooie gelegenheid was om met tuinders
kennis te maken. Er was ook een kinder
schare aanwezig, die zich opperbest ver
maakte. En toen ze hoorden dat ze een
waterijsje  kregen, kon ik genieten van die
glunderende gezichtjes.
 
Elk lid kreeg twee consumptiebonnen en
de schalen gevuld met lekkere, hartige
hapjes vonden gretig aftrek. De voorzitter
hield de nieuwjaarsspeech en gaf een korte
uiteenzetting wat er zoal in 2012 staat te
gebeuren. Tevens deed de voorzitter een
oproep om u beschikbaar te stellen voor
een bestuursfunctie, want U kent vast wel
het spreekwoord: "Vele handen maken

licht werk".
 
Daarna werd het glas geheven en een
toost uitgebracht op het nieuwe Z.W.N.
jaar. Dhr. van Wonderen van het A.V.V.
N. kwam nog langs en wenste Z.W.N. een
succesvol jaar toe. Mocht U nog niet in
het bezit zijn van de Moestuinagenda van
ZWN 2012, dan kunt U zich vervoegen
bij Flip Henstra [de krantenman].
 
Wat ik zo in de wandelgangen heb verno
men is iedereen tevreden en voldaan
huiswaarts gekeerd. Ik hoop dat u, net als
ik, zal kunnen genieten op ons prachtige
tuincomplex, waar alles eerdaags weer
gaat groeien en bloeien. Succes allemaal !!
 
Sjoeke

Een echte ZWenner
 

;
De gewone dotterbloem (Caltha palus
tris) is een vaste plant die houdt van
zompige plekken. In de volle zon komt de
fraaie botergele kleur goed tot zijn recht;
maar ook in de schaduw kan je van 'm
genieten.
Het is een forse plant met stevige blade
ren, de hoogte is zo'n 60 cm. Over een
paar weken laten de 4 cm grote bloemen
zich weer zien. U kunt ze heel goed ge
bruiken voor een boeket, ze staan lang.
Wel even handen wassen na het in de vaas

zetten, ze zijn licht giftig.
 
De zaden drijven in het najaar naar een
gunstig plekje om daar te kiemen. Ze zijn
ook heel goed zelf te zaaien. En zoals ge
zegd, de Caltha kan zonder problemen
met zijn voeten in het water staan. Geen
slechte eigenschap als je wordt aangeplant
op een van onze tuinen. De afgelopen
maanden kon je alleen met laarzen je tuin
bezoeken...
DS

Vlnr: Joke Groskamp, Henk van Schagen, dhr. Qui

rijns (nieuw op H29) en Bert van Velzen (vz)

In Memoriam
 
Op 4 december jl. overleed de heer E.
Vlug.
Evert leerde het tuinen van zijn vader die
bij ZWN al jaren actief was. Toen de
laatste er mee stopte nam Evert de tuin
over (M12). De tuin onderhield hij precies
volgens de regels van zijn vader. Een tuin
hoort je te belonen voor al je inspannin
gen; het ging dus om de opbrengst. Strak,
schoon en droog, zo zag zijn tuin er uit.
Dat laatste lukte niet altijd en daar kon hij
zich behoorlijk druk over maken. Een
hernia weerhield hem er niet van enige
drainagewerkzaamheden uit te voeren.
 
De laatste tijd ging zijn gezondheid snel
achteruit. Hij bezocht ZWN zo lang als
mogelijk. Voor velen was hij een voor
beeldtuinder en zullen hem missen.
Evert is bijna 78 jaar geworden.
DS
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Bij weer en wind jogged de heer Fung (76) zijn

rondje over de tuin.

Ron Honcoop heeft een doeltreffende manier ge

vonden om zijn gereedschap op te hangen: tussen

2 plankdragers...

Zin in schilderen?
De Schilderclub

Weet u wel dat er één keer in de veertien
dagen gelegenheid is om onder het genot
van een kopje koffie/thee of frisje uw
creatieve gaven te ontplooien in de kanti
ne van Z.W.N.?
 
Mocht U geen materiaal hebben, dan kunt
U de eerste keer wat lenen en advies
vragen omtrent aanschaf van schildersat
tributen. U kunt zich verdiepen in aquarel
of acrylverf, potlood, pastelkrijt of houts
kool. Er worden ook mooie mandela's
ingekleurd, dus volop keuze.
 
Voor menigeen is het een inspannende,
maar ook een ontspannende bezigheid,
dus mocht U belangstelling hebben, dan
bent U van harte welkom op woensdag
avond 21 maart van19.30 tot 21.30 uur en
dan om de veertien dagen. In de kantine
is om het half jaar een wisselende exposi
tie van de cursisten te bezichtigen. Er
zullen vast bij Z.W.N.ook nog wel foto
grafen zijn die prachtige foto's hebben
gemaakt van wonderschone onderwerpen
op hun tuin. En ook die foto`s kunnen
geëxposeerd worden. Ik zou zo zeggen,
geef Uw creativiteit een kans!!!
 
Sjoeke Akse

Woensdagavond: de dames van de schilderclub.

Donkere dagen zorgden voor veel nattigheid en

een groot verlangen naar het voorjaar... (foto

Sjoeke)

Los Zand...
De perikelen in het bestuur zijn in
middels achter de rug en de rust is
weergekeerd. Jammer alleen dat er op
de belangrijke post van voorzitter
Tuincommissie nog niemand benoemd
kon worden.
 
Het komt wel vaker voor, maar toch
is het iets om bij stil te staan: een
tuinder die op hoge leeftijd, bijna elke
dag, nog lekker aan het tuinieren is.
Cor Barens (S18) werd vorige maand
80 jaar. Gefeliciteerd!
 
Wat een nattigheid, wat een water,
wat een kledderboel. En men beweert
bij het KNMI dat het in de toekomst
waarschijnlijk niet veel beter wordt.
Dat betekent dat we moeten zorgen
voor een goede waterafvoer. Tuin
ders zullen vaker een drainagesysteem
gaan aanleggen. Er zijn een aantal
mensen die dat onlangs gedaan heb
ben en ons kunnen helpen met tips. In
de winkel is tegen een schappelijke
prijs drainagebuis verkrijgbaar.
 
Misschien is het dan ook wel handig
om een "doorspoelploeg" te forme
ren, die met een hogedrukspuit de lei
dingen - tegen een kleine vergoeding -
kan schoonspuiten.
 
Tuinders die al lang rondliepen met
het plan eens een stukkie te schrijven,
of een foto in te sturen, moeten dat
nu echt eens gaan doen. Want: voor
elk geplaatst artikel wordt u beloond
met iets buitengewoon nuttigs voor
uw tuin. Af te halen in de winkel!
 
Er blijken volkstuindersverenigingen
te zijn die een hovenier in vaste dienst
hebben. Het grootste deel van de
leden kon onvoldoende tijd vrijmaken
om deel te nemen aan algemeen
werk. En kozen voor verhoging van
de contributie. Zo zijn er ook vereni
gingen die de boekhouding laten doen
door een administratiekantoor.
 
Voorjaarsschoonmaak! Controle van
de nestkastjes...
 
Ik zou graag in contact willen komen
met iemand die het leuk vind om met
6de groepers overdag de natuur in te
gaan. Enige kennis wel gewenst.
DS
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Leven in de imkerij!
Sonja Hartendorp (L7), Wil Maris (L25) en
Raymond van der Poll (S16) hebben zich
aangemeld voor de cursus Bijenhouden
van de Nederlandse Bijenhoudersvereni
ging, afdeling Haarlem. Doel is niet zozeer
het verkrijgen van honing, als wel meer te
weten te komen over het leven van de bij.
Het gaat de laatste tijd niet goed met de
bijenvolken en het drietal wil proberen
daar iets aan te doen. Om te beginnen
willen ze de in vervallen staat verkerende
bijenstal van ZWN opknappen en meer
toegankelijk te maken voor publiek. He
laas ziet onze imker Henk van Schagen dit
als  ongewenste inmenging in zijn functio
neren. Bovendien vreest hij verlies van
productie, immers "vele varkens maken de
spoeling dun". In de tijd dat op onze tuinen
nog voornamelijk groenten werden ge
teeld, beheerde oud-imker Piet van Gurp
minimaal zes bijenvolken. Nu er veel meer
natuurlijke, bloemrijke tuinen zijn zou het
aantal dus gemakkelijk weer van 1-2 naar
4 kasten kunnen. Het bestuur heeft echter
gemeend de vernieuwing en uitbreiding te
moeten afwijzen.                           DS

........................  Jaar van de Bij
Waarom een Jaar van de Bij?

Aanleiding voor het jaar van de Bij is het feit dat bijen van cruciaal belang zijn voor de
mens.
De landbouw is ook voor een belangrijk deel aangewezen op bestuivers. De bekendste
bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle
bestuiving in de landbouw verzorgen. Volgens een studie van Klein et al. (2007) is 35%
van de wereldvoedselproductie afhankelijk van bestuivers.
 
Een recente studie van Rabobank (2011) concludeerde dat 90 belangrijke landbouw
gewassen afhankelijk zijn van bestuivende insecten. Voorbeelden zijn fruit, noten,
koffie, chocola, sojabonen en zaden voor tal van groenten. Volgens Rabobank zijn deze
90 gewassen samen goed voor ongeveer een derde deel van de wereld voedselpro
ductie.
  
De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekteverwekkers, achteruitgang
van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de oorzaak van dat de vitaliteit van
de bijen(volken) achteruit gaat. Het gaat dan om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen
als de honingbij en mogelijk ook hommelsoorten.
  
Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als
essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. Belangrijk is duidelijk te maken dat
de huidige situatie het resultaat is van een samenhangend stelsel van bij-onvriendelijke
werkwijzen. Het hele jaar is er op gericht de ernst van de situatie duidelijk te maken
en daarbij aan te geven hoe men kan meehelpen het tij te keren.
Help de bij te (over)leven.

 
 Doelen van het Jaar van de Bij 
 1. De Nederlanders er van overtuigen dat een gezonde bijenfauna (wilde en honing
bijen) noodzakelijk is voor alle planten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten,
inclusief de agro-productie in ons land.
2. Overheden bewust maken van de factoren die aantoonbaar nadelig zijn voor
bijensoorten
3. Meer aandacht vragen voor ecologie in particuliere tuinen en de landbouw
4. Langjarig aandacht vragen voor bijen om een goede bijenstand te krijgen
 
Partners in het Jaar van de Bij 2012 zijn KNNV, Bijenstichting, NBV, EIS Nederland en
IVN.
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Braam en klimop tiert welig...

Op de achtergrond het verlaten imkershuisje...

Ooit stonden hier minimaal 6 bijenkasten...

Bijenkasten in de in verval geraakte bijenstal. Afwachten tot het voorjaar...

"Als de honingbij uitsterft, zal de mens
heid snel volgen." (Einstein)
De geleerde Einstein, dat is niet de minste.
Aristoteles had ook zijn gedachten over
het nijvere bijenvolk laten gaan. Het cen
trale inidividu van het volk kon niet anders
dan een man zijn, een Koning dus. On
denkbaar dat een vrouw zo'n 60.000 bijen
kon besturen.
 
Jan Zwammerdam kon door middel van
zijn microscoop echter bewijzen dat de
"koning". o wonder, een vrouw was! De
koningin  is trouwens het enige complete
vrouwelijke individu in de bijenkast! De
bijen die we in het open veld tegenkomen

zijn werkbijen die zich niet bezig houden
met het produceren van eitjes. Dat kunnen
ze ook niet; ze zijn de vroed- en poets
vrouwen. Maar vooral zorgen zij voor de
voedselvoorziening.
 
Dag en nacht zijn ze  in de weer, zo'n zes
weken lang, tot ze er letterlijk bij neerval
len. Als je met een simpel gebaar een potje
honing uit het schap pakt, mogen we er
wel even bij stilstaan dat de bijen daar zo'n
5000 vlieguren in hebben zitten...
 
DS
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Aardhommel: vroeg, groot en aards
Eén van de eerste insecten die je in
het voorjaar kunt zien is de aard
hommel, laag boven de grond vlie
gend op zoek naar een toekomstige
nestelplaats.
 
Kenmerken
Aardhommels zijn groot en kleurrijk. De
grondkleur van de beharing is zwart. Er
loopt een gele band achter de kop en een
tweede gele band op het tweede achter
lijfssegment. Het achterlijf is wit. De ko
ninginnen kunnen ruim 2,5 cm groot
worden. De mannetjes en werksters zijn
1 tot 1,5 cm groot.
 
Leefwijze
Koninginnen overwinteren in holtes
onder de grond en komen al vanaf half
februari tevoorschijn. De kou weerstaan
ze door hun dikke beharing en door hun
zwarte (warmte absorberende) kleur.
Bovendien kunnen ze zichzelf opwarmen
door met hun vleugels te trillen.
Ze gaat direct op zoek naar een holletje
van een muis of mol. Daarin maakt ze een
bol van mos, blad en plantenresten. Het 
nest kan wel 1,5 meter diep liggen! Van stuif
meel en nectar maakt ze dan zogenaamd bij
enbrood. Op elk plakje legt ze 10-12 eitjes.
Na een dag of vijf komen de eitjes uit. De
larven vervellen enkele keren. Omdat ze
op een gegeven moment geen eten meer
krijgen spinnen ze een cocon. Na enige tijd
komen ze als kleine onvruchtbare werk
sters uit de cocon. Larven die in de late
zomer worden geboren worden wel
constant volgepropt met eten en groeien
uit tot koninginnen. De jonge koningin
paart met slechts één mannetje. Daarna
sterven alle mannetjes. Ook de werksters
hebben dan hun taak volbracht en sterven.
De jonge koningin zoekt dan een plek

onder de grond voor haar winterslaap.
 
Een volgroeide kolonie van de aardhom
mel bestaat uit zo'n 300 -600 werksters.
De nestzoekende koninginnen zijn te zien
van begin februari tot midden mei, de
werksters van midden april tot midden
oktober en de jonge koninginnen en man
netjes van eind juli tot eind september.
Omdat aardhommels een korte tong
hebben, zie je ze niet op bloemen, waar
de nectar diep in de bloem verscholen zit.
Planten waarop ze vaak te zien zijn: vin
gerhoedskruid, akelei, papaver, distels en
witte dovenetel. In het vroege voorjaar
voedt hij zich met stuifmeel van wilgen.

Soms breekt de hommel in bij bloemen
door gaten in de bloemen te maken.  
 
Aardhommels bij ZWN
Aardhommels komen in heel Nederland
voor in allerlei landschappen.
Let op de volkstuin vooral in het vroege
voorjaar eens op of je een hommel vlak
boven de grond ziet scharrelen en of het
dan een aardhommel is; zie daarvoor de
hommelzoekkaart elders in dit nummer.
 
Polifinario

Oud Papier Actie
 
Inmiddels is 2012 alweer zo'n anderhalve
maand oud.
 
Toch nog even terug naar 2011. Over dat
jaar heeft de actie wederom een fantas
tisch resultaat opgeleverd.
 
 € 3.382,42        (2010 : € 3.014,15)      
                 
         
  46.250 kilo       (2010 : 58.925 kg)
 
Er is 7x een partij oud papier opgehaald.
Daarbij ging het in totaal om 70 pallet
boxen en 14 gaascontainers.
 
De onderverdeling van de kilo's is als volgt:
 
- kranten      19.195 kg
 
- illustratie    21.780 kg
 
- karton          5.275 kg
 
Zonder uw inbreng, de inzet van het team
en een voor ons gunstige prijsontwikkeling
op de markt voor oud papier, was dit
resultaat niet mogelijk geweest.
 
Hartelijk dank dus! 
             
Ook de inname- en verkoop van de 2e
hands boeken was een succes.
De opbrengst bedroeg € 261,--
(2010: € 120,--).
 
Bij verschillende gelegenheden, maar uit
sluitend bij mooi weer, konden de boeken
buiten worden uitgestald.
De leuke reacties zijn een mooie beloning
voor de tijd en het werk dat ermee ge
moeid was.
 
De opbrengst van de oud papier actie
wordt besteed aan: de verdere verfraaiing
van ons complex in de ruimste zin van het
woord.
 
Suggesties van uw kant zijn meer dan
welkom.
 
Voor 2012 geldt: we gaan gewoon door!
 
U doet toch ook (weer) mee?
 
Namens het ZWN oud papier team,

Flip Henstra
 
  Nog even, dan is het weer zover! Foto Sjoeke
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Hommelzoekkaart
In 2011 hebben we gelet op vlinders, in 2012 gaan we aandacht besteden aan de
mooiste wilde bijen die we hebben: de hommels.

Geef waarnemingen door!
Als je hommels ziet, probeer ze dan op naam te brengen en noteer de volgende gege
vens: naam van de hommel, datum, tuinnummer, grootste aantal dat je tege
lijkertijd hebt gezien en de soort plant waarop de hommel zit. Je kunt al je waarne
mingen op de volgende manieren doorgeven: zet je waarneming in het logboek in de
kantine of mail je waarneming naar aan Evert (huijsenwil@hetnet.nl). 
 
Hoe weet ik welke hommelsoort ik zie?
Er zijn verschillende manieren om een hommel op naam te brengen. De makkelijkste
is gebruik te maken van de hommelzoekkaart.  Alle waarnemingen zijn welkom.

 

Zaden bestellen
Tuinieren met wilde planten? Dat is
leuk en aantrekkelijk voor vogels,
voor vlinders en voor je zelf. Maar...
hoe kom je aan de zaden?
 
De KNNV-afdeling Hoorn / West-
Friesland heeft een uitgebreide zaden
lijst van 380 (!) soorten, meest in
heemse planten zoals sleutelbloem,
daslook, pimpernel, akkerklokje en
kaardenbol. Zaden per soort kosten
€ 1 per zakje. Kijk eerst op de zaden
lijst: http://www.knnvhoorn.nl/zaden
lijst. Je kunt de zaden daarna schrifte
lijk of per mail bestellen: KNNV Na
tuurcentrum De Hoornbloem,
Dorpsstraat 10A, 1689 EV ZWAAG
of via dehoornbloem@hoorn.knnv.nl.

Workshop grondbewerking
Op zaterdag 31 maart is er een workshop ‘grondbewerking’ (aanvang 10 uur in de
kantine). Marie-Jose Meertens vertelt ons alles wat nodig is om de grond op de 
tuin zo te krijgen dat je met succes kunt (moes)tuinieren: bemesting van de tuin,
de noodzakelijke grondbewerking, de grondkwaliteit en composteren. Neem in
ieder geval een beetje grond van je eigen tuin meen naar de workshop. Ter plek
ke meten we dan de zuurgraad van de grond.
 
We nodigen je daarnaast uit om de grond op jouw tuin vooraf te laten testen.
Dat kan via het AVVN. Zij hebben een tuinbemestingsactie en onderzoeken voor
jou je grond, waarbij je thuis een grondanalyse en een natuurvriendelijk bemes
tingsadvies op maat ontvangt. Kijk op AVVN.nl onder natuurlijk tuinieren. Het
kost € 45,00. Het resultaat kun je dan meenemen naar de workshop en dan be
spreken we dat.

Natuurwaarnemingen
Wat was het een zachte winter! Totdat
opeens begin februari de vorst alsnog in
viel. En terwijl ik dit schrijf ligt er op ons
volkstuinenpark een laag van 7 cm sneeuw.
 
November, december en januari waren
echter zeer zacht. Al snel kwamen de
sneeuwklokjes en winterakonieten te
voorschijn en zelfs narcissen bloeiden al in
januari, wat zeer extreem is. Er waren de
hele winter groepjes ringmussen (max.
12), sijzen (max. 6) en putters (max. 24!)
te zien. Al voor kerst zongen de eerste
merels voluit, dat is drie weken eerder dan
normaal.
Ik ben benieuwd hoe het voorjaar zich zal
ontwikkelen...
 
Evert van Huijssteeden
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Verslag van de Winkelcommissie 2011
 Onder het voorzitterschap van de heer J.
Akse bestond de commissie verder uit de
dames T. Groot en T. Wijkhuizen  alsme
de de heren K. de Zeeuw, J. Mens, H. Weel
en F. Henstra.
 
De plannen om de winkelruimte een op
frisbeurt te geven zijn niet uit de verf ge
komen.
Omdat in verband daarmee de voorraad
deels in de Ton Reynshal en de "cel" lagen
opgeslagen verliep de verkoop wat "rom
melig".
 
Vanwege de bestuursperikelen is de heer
Akse tussentijds teruggetreden.
 
Voor de winkel begon het tuinseizoen al
in januari met de aanvoer door de fa.
Hijdra & Zn. van potgrond, tuinaarde,
meststoffen, gereedschap etc. etc.
 
Kort daarna was dan de verkoop van de
bestelde Garant zaden aan de beurt.

Van deze gezamenlijke inkoop, die u 25 %
korting oplevert, maken jaarlijks zo'n 50
leden gebruik.
 
Vervolgens dan de verkoop van de bestel
de pootaardappelen en plantuien.
 
Begin mei natuurlijk de - plantjesdag- met
als bijdrage van de winkel de verkoop van
door de Stadskweektuin geleverde plan
ten.
 
Niet alleen tijdens de reguliere openings
tijden, maar ook daarbuiten kon altijd een
beroep worden gedaan op de leden van
het team.
 
Sinds eind van het jaar is in een deel van
de in de winkel aanwezige muurstelling
ruimte gemaakt voor het  uitstallen van de
2e hands boeken.
 
Flip Henstra

Verslag van de
Bouwcommissie 
 

In het afgelopen jaar is het niet druk ge
weest voor de bouwcommissie.
Er zijn een hoop plannen gemaakt, maar
door het weer gingen er een paar klussen
niet door. Wanneer het weer opklaarde
was er iemand met vakantie of die niet
kon. En dan was er tijd voor een klusje en
je raadt het al, het begon weer te regenen.
 
De zomer van 2011 was toch wel erg nat.
Om grote klussen te doen, daar is helemaal
niks van gekomen. In 2011 zijn 15 huisjes
getaxeerd, het aantal is wel iets terugge
lopen. Het is een kort verhaaltje over het
jaar maar er is ook niet veel gebeurt.
Mijn dank gaat uit naar de mensen die zich
hebben ingezet.

Bart Tromp

 

Verslag van de
Redactiecommissie
 
 
De vier bladen, voorjaar, zomer, herfst en
winter, zijn geheel volgens planning ge
maakt en bezorgd. Zoals elk jaar is de
bezorging aan de leden van de hobby-,
kaart- en schilderclub in de zomer enigs
zins problematisch omdat hun activiteiten
in de zomerperiode gestopt zijn.
 
De edities hadden steeds 12 of 16 pagina's,
wat redelijk veel te noemen is gezien de
minimale inbreng van de leden. Gelukkig
zijn er nu een drietal dames die regelmatig
de pen ter hand nemen; hulde!
 
Ook hulde aan de bezorgers die het afge
lopen jaar weer klaar stonden om de
Tuinfluiters rond te brengen. Sommigen
hadden er meer dan 20 in hun fietstas en
soms kwam daar dan nog wat extra post
bij, zoals een factuur van ZWN of de
prospectus van Garant. De volgende leden
deden dat met alle liefde:
Cor Barens, Hetty van Slooten,
Tiny Groot, Sonja Hartendorp,
Dirk Wassenaar, Piet van Emmerik,
Wim Laan, M. van Wakeren,
Henk van Schagen, Piet Honkoop,
Gerard de Kuyper, Nico Cornelis,
Sjoeke Akse, Paul Coesel,
Jan Mens, Tineke Hurkmans,
René Jochemsz, Ans van Weel en
Ben Timmermans.
 
De redactie bestond uit Marianne Wil
lems, Evert Huijssteeden en Dick Saher.
Het printwerk werd gedaan door Editoo
(SMIC) te Arnhem. Binnen drie dagen le
verden zij de krantjes af. Bovendien bezit
ten ze een prima werkende helpdesk.
Gemiddeld veertien mensen/instanties
kregen de Tuinfluiter per post.
Tot slot danken we onze adverteerders
(9) voor hun bijdrage.
 
Dick Saher

Namen
Mocht u in dit nummer uw naam - of
van iemand anders -  foutief gespeld

zien, geef dit dan aub door aan de re
dactie. Heeft u opmerkingen over de
bezorging, laat dit dan ook aan de re

dactie weten!
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Van de Bestuurstafel
 
Secretariaat

Het kan verkeren. Ga je nietsvermoedend naar een extra ALV om je te laten informeren over de problemen binnen je geliefde
tuinvereniging, kom je terug als secretaris. Nu had ik gelukkig al enige ervaring in deze functie, dus het inwerken ging vrij soepel.
Daarbij kwam dat ik in een gespreid bedje viel. De wijze waarop Joke Groskamp de afgelopen 4 jaar het secretariaat heeft gevoerd,
is indrukwekkend. Het overdragen van de bescheiden was daardoor kinderspel. Joke…dank hiervoor.

Algemeen Werk

Het bestuur heeft gekozen voor een nieuwe opzet van het AW. Dit jaar zal worden gewerkt met zes groepen i.p.v. vijf. Daardoor
wordt het aantal werkbeurten teruggebracht van vier naar driemaal per jaar. Ook de controle op het nakomen van de werkbeur
ten wordt veranderd. Op iedere werkzaterdag ligt er in de kantine een handtekeningenlijst. Alle opgeroepen tuinders dienen deze
te ondertekenen alvorens aan de werkzaamheden te beginnen. Dit alles in het bijzijn van het dienstdoende lid van de tuincommis
sie. Geen handtekening = geen werkbeurt = inhalen of boete. Let dus goed op de werklijsten in de Tuinfluiter of op de medede
lingsborden bij voor- en achterhek .

Openingstijden bestuurskamer

Het bestuurslid van dienst is iedere eerste zaterdag van de maand te spreken in de bestuurskamer van 10.00 – 11.00 uur. Vanaf
april tot en met september is dat ook mogelijk op de derde zaterdag van de maand. Let wel, NIET in de middag zoals voorheen,
maar ook weer van 10.00 tot 11.00 uur. Voor de juiste data, zie het rooster bij de bestuurskamer.

Keurmerk

In de bestuurskamer liggen nog een aantal handboeken “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”. Voor hen die er echt belang
stelling voor hebben is er een exemplaar op te halen tijdens het spreekuur.

Algemene Ledenvergadering voorjaar 2012

Op dinsdag 27 maart 2012 vindt de Algemene ledenvergadering plaats in de kantine om 20.00 uur. Het nieuwe bestuur hoopt dan
alle vacante functies ingevuld te hebben. De agenda voor deze vergadering vindt u in deze Tuinfluiter evenals de jaarverslagen van
de bestuursleden en commissies (voor zover aanwezig). De notulen van de najaarsvergadering en andere interessante stukken voor
de voorjaarsvergadering liggen vanaf begin maart ter inzage in de kantine.  

 
 

- Pagina 11 -



Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op dinsdag 27 maart  2012  om 20.00 uur
 
Agenda
01.    Opening en welkom
02.    Ingekomen stukken (bericht van verhindering,  AVVN-congres)
03.    Bestuursmededelingen:  complexkeuring AVVN,  vaststellen opentuindagen 15/16  juli, aanpassen huishoudelijk reglement aan
nieuwe statuten, plan van aanpak onderhoud gebouwen en terrein voor komende jaren.
04.    Vaststellen notulen van de ALV van 25 oktober 2011 (bijgevoegd)
05.    Vaststellen van de notulen van de extra  ALV van 13 december 2011 (bijgevoegd).
06.     Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
07.    Financieel verslag boekjaar 2011
08.    Verslag kascommissie over 2011
09.    Décharge aan de penningmeester
10.    Jubilarissen

          Pauze

11.    Commissieverslagen 2011 (bijgevoegd)
12.    Voorstel tot wijziging van de Commissie Natuurvriendelijk Tuinieren in Werkgroep Natuurlijk Tuinieren en de werkgroep
onder te brengen bij de tuincommissie,  zodat de belangen van deze groep ook in het bestuur worden vertegenwoordigd
13.    Verkiezing bestuursleden volgens aftreedrooster vastgesteld op de ALV 27 oktober 2009.
- Voorzitter ZWN (wordt hoofdelijk gekozen).  De op de extra ALV van 13 december 2011 benoemde voorzitter B. van Velzen
stelt zich opnieuw beschikbaar.
- De heer H. van Dijk heeft per 1 januari 2012 zijn functie als penningmeester beëindigd.  De heer P. Honkoop is bereid gevonden
deze functie te vervullen. Het bestuur stelt u voor hem hoofdelijk te benoemen.
-  De heer P. Honkoop vervult het penningmeesterschap al sinds 1 januari 2012 a.i.  Om belangenverstrengeling te voorkomen
heeft hij vanaf die datum zijn functie van kantinebeheerder gewisseld met die van voorzitter bouwcommissie.  Derhalve is de heer
B. Tromp sinds die tijd kantinebeheerder en voorzitter evenementencommissie.
- Volgens het aftreedrooster zijn ook de bestuursleden voor de Bouw/Taxatiecommissie en
   voor de tuincommissie aftreedbaar. De heer P.  Honkoop is niet meer beschikbaar voor de
   Bouwcie en het voorzitterschap van de Tuincie is vacant. Dit geldt ook voor het bestuurslid
   voor de Winkelcie.
Het bestuur stelt voor de volgende heren te benoemen:  P. Nieuwenhuizen, voorzitter
Bouwcie en F. Henstra, voorzitter Winkelcie.  Voorzitter Tuincie  is nog vacant.  Met twee gegadigden wordt gesproken.

 Bij een kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient deze te geschieden bij het bestuur uiterlijk 7 dagen voor de ALV waarin
de verkiezing zal plaatsvinden.  De kandidatuur dient te worden ondersteund door tenminste 10 stemgerechtigde leden.

14.  Verkiezing Commissieleden 2012
Volgens de bepalingen in het huishoudelijk Reglement treden de leden van de Commissies jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld vóór de ALV waarin de verkiezing plaats vindt.
-    Winkelcie: Voorzitter bestuurslid de heer F. Henstra. Leden:  de dames T. Wijkhuizen en C.A. Groot-Plijter en de heren C. de
Zeeuw,  J. Mens en H. Weel.
-    Bouw- en Taxatiecie:  Voorzitter bestuurslid de heer P. Nieuwenhuijzen. Leden:  de heren B. Holscherer en R. Honcoop.
-    Kascie:  Mw T. Wijkhuizen en de heren B. van der Scheur en R van Amersfoort (onder voorbehoud).
-    Tuincie: Voorzitter bestuurslid vacant. Leden:  de heren B. van der Scheur,  D. Kamst, G.J. Schaafsma,  G. de Kuyper,  G.
Roodselaar en M. Hulsbergen
-    Evenementencie: Voorzitter bestuurslid en beheerder verenigingsgebouw:  Bart Tromp. Leden: de dames S. Akse,  P. Tromp
en  P. de Groot.
-    Redactie Tuinfluiter: de heren D. Saher en E. van Huijssteeden.
-    Werkgroep Natuurvriendelijk Tuinieren:  Het staat ieder vrij hier tot toe te treden.
15.    Rondvraag

Ter informatie. Tegenvoorstellen en wijzigingsvoorstellen (amendementen) dient u uiterlijk 5 dagen voor de vergadering schriftelijk
bij het bestuur in te leveren.
Onderwerpen 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
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Een nieuw seizoen... een nieuw bestuur
2011 kende bestuurlijk gezien een turbu
lent einde. Door onoverkomelijke me
ningsverschillen binnen het bestuur, stelde
het dagelijks bestuur vóór de algemene
ledenvergadering van eind oktober haar
functies beschikbaar. Op een druk bezoch
te extra ledenvergadering begin december
werden Bert van Velsen en Leo Pel geko
zen tot respectievelijk voorzitter en se
cretaris van een nieuw te vormen bestuur.
Ondertussen begint dit nieuwe bestuur
“handen en voeten” te krijgen. Door wat
interne verschuivingen van nog zittende
bestuursleden ziet het ZWN bestuur er
momenteel als volgt uit:
Voorzitter:  Bert van Velsen
Penningmeester ad interim/voorzitter
bouwcommissie: Piet Honkoop
Secretaris:  Leo Pel
Voorzitter evenementencommissie en

kantine: Bart Tromp
Voorzitter winkelcommissie ad interim:
Flip Henstra
Voorzitter Tuincommissie: Vacant

Vooralsnog  ziet het bestuur het als haar
voornaamste taak de lopende zaken zo
goed mogelijk op te pakken en de algeme
ne ledenvergadering van 27 maart voor te
bereiden. Op deze vergadering zal het
bestuur Piet Honkoop voordragen als
penningmeester en Flip Henstra als voor
zitter winkelcommissie. Tevens hopen we
dan een nieuwe voorzitter tuincommissie
te presenteren.

Foto:
Achter v.l.n.r. Bert van Velsen, Piet Hon
koop en Leo Pel
Voor v.l.n.r. Flip Henstra en Bart Tromp

Ledenmutaties tot
31 januari
Nieuwe inschrijvingen wachtlijst:
Ton Reijman,Eline Kleingeld, Bernice
Helmantel-Mulder, Raoul Buiter
(5-11-2011), Tea Kroeze (3-12-2011)
en Cees van Wees (7-1-2012), Andrea
Coerdt (4-2-2012)

Uitgegeven tuinen:
L2c  Bo Athmer
H29  Floor Quirijns
B14  Tjeerd Menger
L2b  René van IJzendoorn
M12 Fenna Kleinenbroich

Tuinruil:
Liesbeth Cluistra van L2c naar L16
Opzeggingen:
Dhr. J. Visser B14
Dhr. R. Janssen H29

Nieuws uit de
Winkel

Voor wat betreft de winkel kan het
tuinseizoen beginnen.

 
Het assortiment is aangevuld en de

leden van het winkelteam staan klaar
om u weer van dienst te zijn.

Loop gerust eens binnen, het ver
plicht u tot niets. Dankzij de inzet van
John Engelchor heeft de vloer van de
winkel weer kleur gekregen. Zoals elk
jaar proberen we enkele artikelen nog
wat vriendelijker te prijzen. Dit jaar

hebben we de volgende aanbiedingen:
 

maart + april
1 zak potgrond + 1 zak zaaigrond 

 
van € 6,30  voor  € 5,50 

 
mei

Tonkinstokken
 

10 stuks ( 270 cm)  van € 11,--  
voor € 8,50

 
10 stuks ( 180 cm)  van €   4,--  

voor € 3,50
 

10 stuks (150cm)   van €   2,50  voor
€ 1,75

 
Doorlopend, maar OP=OP:

 
5 zakken tuinaarde  (40ltr)  van

€ 8,75 voor € 7,50
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Aandachtspunten
Werkbeurten
 
Mocht u door bijvoorbeeld vakantie,
een bepaalde datum niet aanwezig
zijn, dan kunt u onderling proberen te
ruilen.
 
U kunt ook nu al aangeven, via een
briefje in de brievenbus van de be
stuurskamer, dat u uw werbeurt op
een andere datum zult doen.
 
Mocht u onverhoopt door bijv. ziekte
niet aanwezig kunnen zijn, geef dat
dan telefonisch door aan de "ploeg
baas".
Tussen half negen en negen uur kunt
u bellen naar de kantine:
 
                  537 00 03
 
Een niet ingehaalde werkbbeurt
wordt conform het Huishoudelijk Re
glement beboet. We wensen u plezie
rige werkochtenden toe.
 
De Tuincommissie

Jaarverslag secretaris 2011
Vorig jaar was voor ZWN een jubileumjaar. Met tachtig op de teller kan onze vereniging zich scharen bij de “Top of Bill” der
volkstuinverenigingen. Toch heeft vergrijzing geen vat gekregen op onze club, gezien de uitgifte van maar liefst achttien tuinen vorig
jaar. Deze doorstroming heeft natuurlijk ook te maken met een aantal opzeggingen. Zestien personen zegden hun tuin op en twee
tuinen kwamen vrij door overlijden van de tuinder.
In 2011 moesten we afscheid nemen van de heren Povel (S2) en E. Vlug (M12). Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen
oktober hebben we bij hun overlijden stil gestaan.
Acht leden maakten in 2011 gebruik van hun recht om van tuin te ruilen. Het jaar begon met achttien personen op de wachtlijst
en eindigde met eenentwintig personen. Op het hoogtepunt in augustus wachtten zesentwintig kandidaat-leden op een tuin. Dit
getuigt van een gezonde vereniging.
 

Ook de Open Tuindagen stonden in het teken van het 80-jarige jubileum. Onder wisselende weersomstandigheden trokken de
twee dagen toch weer behoorlijk wat bezoekers.
In de loop van het jaar bleek steeds duidelijker dat de vier schoffeltuintjes aan de Maluslaan niet meer voldeden. Dit noopte het
bestuur er toe hier iets aan te veranderen. Gekozen werd voor het samenvoegen van vier kwarten tot twee halve tuinen, waarop
ook een schuurtje of kasje mag worden geplaatst. Dit idee zal in 2012 verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.
 

Gedurende 2011 ontstond er een vertrouwenscrisis binnen het bestuur. Dat mondde uiteindelijk uit in een breuk. Het Dagelijks
Bestuur legde haar functies neer voor de ALV in oktober. Secretaris Joke Groskamp had haar termijn er op zitten en stelde zich
niet meer beschikbaar. Van haar werd op gepaste wijze afscheid genomen. Voorzitter Dick Saher en penningmeester Hans van Dijk
bleven aan totdat vervanging was gevonden.
 
Op een extra ALV in december werd Bert van Velzen gekozen tot nieuwe voorzitter en Leo Pel tot secretaris. Aan hen nu de taak
om op de voorjaarvergadering 2012 met een compleet bestuur te komen, die de goedkeuring van de leden weg kan dragen.
 

Leo Pel
secretaris

De Forsythia, genoemd naar de directeur van de koninklijke tuinen van Engeland; William Forsyth
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.
B10 Roland Meyer

B16 Gert Jan Timmerman

B20 Niels Klos

H02 Fred Bultman

H8Z Karim Adidi

H16 Herman Zevenberg

L1 Jolanda Sapouridis

L11 Menno Sjoordema

L17 Ans van Weel

L26 Hein Leenen

S16 Raymond van der Poll

B29 Ria Duineveld

H29 Floor Quirijns

..
L13 Peter Hurkmans

B27 Ria Mario

H22 Evelien Koelemeijer

H9 M. Stulp

H25 Linda Manders

H21 Annemiek van Soest

H30 Cees de Graaf

L5 Elly Elsenbroek

L23 Nicolette Hulsbergen

L33z Leon Smits

N2 Ans Bosch

S8 Hans Alberda

L8 John Engelchor

...
M14 Huib van der Linde

B2 Hans de Boer

B6 Ab Mannaert

H14 Ilja Harmsen

B8 Maarten Knöps

L16 Liesbeth Cluistra

B9 Blaga Rooyers

S19 Feija van Bekkum

L2b René van IJzendoorn

M6 Angela Eveleens

L7 Sonja Hartendorp

S7 Ad Otten

N1 Belinde van de Vorm

....
B11 Paulina Hartman

B14 Tjeerd Menger

H6 Leks Eppink

L10 Hetty van Slooten

S2 Cara Crisler

H32 M. Verburg

L3 Astrid Wit

H23 Christina Knoll

L34 Yvonne Verdonk

M18 Robbert Lammertink

M20 Els Vos

S17 Marni Zuurendonk

H19 Marcel van der Scheur

.....
B21 S. van der Molen

B25 L. van Roessel

H3 Ineke van Bekkum

H12 P. Klinkenberg

H28 Th. Willemse

B3 Arie Turenhout

L18 Sylvia Slagmolen

L29 Marjolein van Leeuwen

M4 Netty Petit

L24 Joke Groskamp

S13 Ben Timmermans

S22 Jan Broos

L15 Hans van Dijk

......
M12 Fenna Kleinenbroich

H17 M. Tuin

H20 Eelco van der Woude

L25 Wil Maris

H24 Ben Roest

H31 M. van Wakeren

L2c Bo Athmer

L6 Marianne Verschoor

L33n C. Kruysen

L19 Ron Visser

H27 G. de Smit

S21 Bert Vrenegoor

L31 Anja Roosink

GROEP 1 
Gert Jan Schaafsma B23

Werkdata: 
24 maart
16 juni

08 september
 

GROEP 3
Bert van der Scheur S6

06 525 46 079
Werkdata:

21 april
7 juli

6 oktober

GROEP 2
Dennis Kamst H4

Werkdata:
07 april
30 juni

22 september

GROEP 4
Marco Hulsbergen L23

023 - 5392174
Werkdata:

12 mei
28 juli

20 oktober

GROEP 6
Gerard van Roodselaar S4

023 - 527 11 01
Werkdata:

2 juni
25 augustus

17 november

WERKBEURTEN SEIZOEN 2012
De werkzaamheden zijn van 0900 tot 11.30u. Graag om 08.45u. aanwezig voor koffie en werkbespreking

GROEP 5
Gerard de Kuyper

023 - 525 64 64
Werkdata:

19 mei
11 augustus
3 november
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Colofon
VTV  Zonder Werken Niets
 
Bezoekadres: Van der Aartweg 25 
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
www.zwn-volkstuinen.nl
 
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher Tel. 023 - 5370024
Evert van Huijssteeden
huijsenwil@hetnet.nl
Tel. 023 - 5382874

Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen, L22
Secretaris: Leo Pel, S20
Penningmeester: P. Honkoop, B1

Gironummer ZWN: 13256
De bestuurskamer is geopend van 10
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Gehakkelde aurelia zit ook graag op brandnetels

Kruidengeneeskunde
De Brandnetel

De Brandnetel is zoveel meer dan alleen
maar een lastig onkruid, het is een zeer
veelzijdig kruid dat thuis hoort in bv. een
reinigende voorjaarskuur. Je kunt hem
rauw eten en in een soep verwerken. Ook
thee van gedroogde brandnetel smaakt
lekker en is heel gezond. Brandnetel rei
nigt, bouwt op en geeft vitaliteit omdat er
veel vitamines en mineralen inzitten.

Als de mens zich niet goed kan uiten, houdt
het lichaam te veel emoties/afvalstoffen
vast en zal het verzuren, wat o.a. reuma
tot gevolg kan hebben. Dan is de Brand
netel een probaat middel; zoals hij namelijk
prikkelend van buiten werkt, werkt hij ook
van binnen: hij prikkelt als het ware het
lichaam tot actie, zodat deze wordt aan
gezet tot reiniging; emoties zullen weer
gaan stromen en de zure resten worden
opgeruimd.

Een paardenmiddel bij spit en reuma is het
direct op de huid slaan met verse Brand
netels. Ben je op zoek naar een minder
heftig middel, dan is de Brandnetelzalf die
ik maak een goede tweede keus. Deze zal
verlichtend werken op de pijn. Daarnaast
zal de tinctuur Urtica ook goede diensten
bewijzen.

Brandnetel is verder zeer geschikt bij al
lerlei huidaandoeningen. Door de reini
gende werking helpt het vooral bij galbul
ten, jeukende huiduitslag, puisten en zwe
ren, droog eczeem (wat leidt tot ontste
kingen), netelroos, acne en psoriasis. Maar
ook bij vuile wonden en zweren is het een
geschikte trekzalf.

De zalf is gemaakt op basis van vaseline.
De zalf of tinctuur kun je bestellen door
een email te sturen naar almamater@live.
nl of via de website www.almamater.nl

Barbara van der Poll - Vermaat

Op zoek naar een
Redacteur

 
Marianne Willems is gestopt met het

maken van de Tuinfluiter en na de
zomer zal ook Evert van Huijssteeden
stoppen. Zij hebben beiden heel wat
jaartjes ons verenigingsblad gemaakt

en vinden de tijd gekomen iets anders
te gaan doen. Gelukkig blijft Evert 

zorgen voor de NVT-rubriek en hoe
ven we zijn Polifinario's ook niet te
missen. We zoeken dus een man of
vrouw (liefst een vrouw) die goed

met pen en fototoestel overweg kan.
Vier keer in het jaar een paar avond
jes achter de computer, het valt echt

reuze mee. Natuurlijk hoeft u dan niet
deel te nemen aan het Algemeen

Werk. 
 

Aanmelden of info bij de redactie. 
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