
Agenda
 

Zaterdag 23 maart 14.00 uur!!
Algemene Ledenvergadering

in de kantine
 

Zondag 31 maart
Paasbrunch

 
Zaterdag 13 april 07.30 uur

Tuin- en vogelexcursie met
 Evert van Huyssteeden

Om 09.30 napraten met koffie
 

Zaterdag 27 april
Plantjesmarkt

 
Zondag 19 mei

Kantine is weer open
 

Zaterdag 22 juni
Zomer Kienavond

 
Zaterdag 29 juni

Open Tuindag

 
 

Potgrond 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Normaal 
45 liter 
€ 2,70 

 

ZWN TUINWINKEL 
AANBIEDING MAART 

 

Alleen deze maand 

€ 2,30 

De winkel is weer in vol bedrijf!
Zoals al eerder vermeldt, heeft de winkel een nieuw intererieur gekregen. De
stellingen zijn van houten sierlijsten voorzien en er zijn twee tafels geplaatst. Een
ideale plek voor het volgen van workshops. Het bureautje heeft plaats gemaakt
voor een heuse toonbank. Men hanteert hier eerlijke prijzen, en geeft een prima
service! Foto: Nicolette Hulsbergen rekent af met Tiny Groot.       DS
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De vorst heeft de strijd alweer gestaakt... (zuidelijke Singel)

Jaarverslag Secretariaat
Bladerend door de Tuinfluiters van
2012 wordt één ding weer overdui
delijk: Vorig jaar was wederom een
zeer nat jaar, getuige de “klaagarti
kelen” en idem foto’s. Een miezeri

ge paasbrunch, rijkelijk vochtige
Open Tuindagen en tot overmaat
van ramp een heuse overstroming
aan het einde van het jaar door een

kapotte pomp aan de Slaperdijk.
 
Het secretariaat kon in 2012 zestien
nieuwe kandidaat-leden inschrijven. Daar
entegen zegden veertien tuinders hun
lidmaatschap op. Op 14 juni werden wij
opgeschrikt door het overlijdensbericht
van Ben Roest. Ruim zestien jaar is hij lid
geweest van onze vereniging, waarbij hij
altijd voor de club klaar stond. Ben was
een echte “stille” werker. Nooit op de
voorgrond, maar altijd paraat. Wij hebben
bij zijn overlijden stil gestaan op de ALV.
 
Eveneens een opvallende ”opzegger” was
de heer Fung, bij velen van ons beter be
kend als de trimmende Chinees. Dagelijks
liep hij zijn trainingsrondje op en rond ons
complex. Plotseling is hij echter heel ziek
geworden en was zijn zoon genoodzaakt

zijn tuin op te zeggen.
Vier tuinders ruilden vorig jaar van tuin.
De wachtlijst telt per 1 januari 2013 twin
tig leden en er dienen nog 4 vrije tuinen
te worden uitgegeven.
 
Andere opvallende zaken in 2012:
In september kwam er een einde aan het
tijdperk Oud Papier. Flip Henstra vond het
na veertig jaar inzamelen wel genoeg. In
die tijd zijn tonnen papier zijn handen
gepasseerd, hetgeen de vereniging geen
windeieren heeft gelegd. Talloze projec
ten zijn in de afgelopen jaren financieel
door Flip gesteund met geld uit de oude
kranten. Op de najaarsvergadering hebben
we stil gestaan bij het vertrek van Flip uit
de krantenloods en heeft hij de symboli
sche sleutel ontvangen van een nieuw
tuinhuisje dat hem door de vereniging is
aangeboden.
 
Het onbetwiste hoogtepunt van 2012 was
de toekenning van het Nationale Keur
merk Natuurlijk Tuinieren aan onze ver
eniging. Dit was de bekroning van enkele
jaren keihard werken door de NVT-
werkgroep onder de bezielende leiding
van Evert van Huijssteeden. Het juryrap

port was lovend, hetgeen ZWN het keur
merk met drie van de vier te verdienen
stippen op leverde. De feestelijke uitrei
king van het keurmerk vond op 13 oktober
tussen de buien door plaats door de
Haarlemse burgemeester Bernd Schnei
der.
 
Vorig jaar werd er op ons tuinencomplex
niet alleen getuinierd, maar ook volop
geklust. Zo werd de keuken in de kantine
voorzien van een nieuwe vloer en idem
afzuiginstallatie, werd het buitenterras
vernieuwd en voorzien van een gedegen
afwatering en onderging de winkel een
metamorfose door nieuwe betimmering,
geschilderde vloer en nieuwe elektra.
Kortom, in 2012 hebben de klussers niet
stilgezeten. Ook voor dit jaar staan er
weer de nodige klussen op de agenda.
Daarom wil ik het jaarverslag 2012 afslui
ten met de blik op 2013 en een ieder met
twee rechterhanden en een beetje tijd
oproepen zich aan te melden bij het be
stuur, zodat we ook dit jaar ons complex
met vereende krachten nog mooier kun
nen maken. 
 
Leo Pel, secretaris

Bouwcommissie
Jaarverslag 2012
Een turbulent jaar voor de Bouw- en
Taxatiecommissie met als voortdurend
struikelblok, het tekort aan leden. On
danks het gemis aan man- en vrouwkracht
is er toch veel werk verzet, al gebeurde
dat veelal door dezelfde paar mensen. Zo
werd de vloer van de keuken voorzien van
nieuwe tegels en een super afzuiginstalla
tie. Na het aanleggen van een regenafvoer
systeem is het terras van de kantine op
nieuw gelegd. Ook aan de overzijde naast
de winkel kan het regenwater nu vrij afge
voerd worden. In de winkel is alles betim
merd en staat er nu een grote nieuwe tafel
voor workshops.
Naast deze bouwwerkzaamheden werden
vorig jaar op zestien vrijgekomen tuinen
de opstallen getaxeerd en is het Bouwre
glement herschreven en aangepast aan de
huidige tijd.
De functie voorzitter Bouwcommissie/
bestuurslid is vacant. Daarom hier weder
om een oproep. Heeft u twee rechterhan
den, bouwtechnisch inzicht en bent u in
staat anderen te activeren en te motive
ren, meld u dan sneller dan snel aan, want
ZWN heeft u keihard nodig.
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Het Duinhuis
Elke maandag en vrijdag werken er
twee kinderen van het Duinhuis bij
de tuinvereniging ‘Zonder Werken
Niets’. Zij doen dit individueel en
onder begeleiding van Gonny van

Velzen. Hierbij willen wij ons graag
even voorstellen en uitleggen wat

wij zoal doen.
 
 
Het Duinhuis is een kinderdienstencen
trum dat dagbesteding biedt aan verstan
delijk en meervoudig gehandicapte kinde
ren. Deze locatie is onderdeel van de
Hartekamp Groep en bestaat uit tien
groepen waarover de kinderen verdeeld
zijn op ontwikkelingsniveau.
 
Niels en Ousama krijgen beide vijf dagen
in de week dagbesteding op de groep de
Zeeschildpad. Dit is een groep die bestaat
uit vijf kinderen tussen de 10 en 18 jaar
met een licht tot matig verstandelijke be
perking.
De groep De Zeeschildpad is speciaal
gericht op kinderen die het binnen het
ZMLK-onderwijs door diverse omstandig
heden net niet redden. Veel van deze
kinderen zijn bekend met het autisme
spectrum stoornis in combinatie met
moeilijk verstaanbaar gedrag.
 
Naast het aanbod van schoolse vaardighe
den werken Ousama en Niels twee keer
in de week onder begeleiding van Gonny
op ZWN. Gonny verzint elke week leuke
activiteiten om met de jongens te onder
nemen, zoals vegen, schilderen, bladeren
ruimen, planten water geven, banken
schuren etc.
 
De jongens kijken er altijd erg naar uit om
naar de volkstuinen toe te gaan en daar te
werken. Daarnaast zijn ze allebei dol op
Gonny, wat het werkplezier natuurlijk
extra vergroot.
Onlangs hebben de kinderen een bankje
geschilderd. Nog steeds wijzen ze tijdens
wandelingen door het tuinencomplex vol
trots naar het bankje.
 
Wij zijn erg blij dat we bij jullie klusjes
mogen doen en alle hulp die we daarbij van
Gonny krijgen. We hopen nog lang van
jullie prachtige tuinencomplex gebruik te
mogen maken!
 
Groetjes van het Duinhuis
(En dan vooral van Niels en Ousama!)
 

Een vreemde vogel op de Singellaan!
 
In de vorige Tuinfluiter stond een mooie foto van een op de Singellaan ge

vonden Keep. Helaas is het daarbij behorende artikeltje achterwege ge
bleven. Bij deze dus en met excuses Joshua!

 
 
Ik en mijn vader liepen door de Singellaan en op eens zag mijn vader iets in de bosjes
bewegen. We gingen kijken en ja een klein vogeltje dat niet goed kon vliegen, Ik dacht
hem mee te kunnen nemen, maar mijn vader zei dat we het vogeltje beter in de natuur
konden laten. Mijn vader pakte het vogeltje op en nam hem mee naar het huisje en
zocht iets waar het vogeltje even in kon zodat we hem konden bekijken. In het huisje
stond nog een grote wasteil waarin we het vogeltje hebben gezet. Het vogeltje wilde
hier graag uit en sprong het huisje in.
Snel hebben we het vogeltje gepakt en wat foto's gemaakt. Hierna hebben we hem in
onze tuin los gelaten.
Het vogeltje liep gelijk de heg in om zich te verschuilen. Ik hoop maar niet dat de vos
hem vindt want het was een mooie vogel.
Op internet zijn we gaan zoeken welke soort vogel het was en we kwamen uit op de
KEEP.
Omdat we het niet zeker wisten hebben we een mailtje naar Evert van Huijssteeden
gestuurd en deze mailde ons terug dat het inderdaad om een KEEP ging.   Evert ver
telde ons het volgende:
Kepen komen in het najaar vanuit Zweden en Noorwegen naar Nederland. Het is ei
genlijk de Vink van het noorden. Ze zijn niet heel zeldzaam, maar op ons volkstuinen
park zie je ze niet zo heel veel.
 
Joshua van der Poll (Singel 16)

Een echte
ZWenner

De Hazelaar

.
De Corylus avallana is een struik die
eigenlijk overal wel wil groeien. Sier
lijk kan je hem  niet noemen; hij
vormt veel uitlopers en is op den
duur echt een takkenbos. In het vroe
ge voorjaar echter trekt hij ieders
aandacht door de lange goudgele kat
jes. Dat zijn dan de manlijke bloemen
die door de wind bewogen, wolken
stuifmeel verspreiden. De vraag is al
leen, waar zijn de vrouwelijke bloe
men die dat stuifmeel op hun stamper
verwachten? Ze moeten er zijn, want
anders bestonden er geen hazelnoot
taarten. Zo opvallend als de katjes aan
de twijgen bungelen, zo nietig zijn de
rode bloempjes. Je moet ze echt zoe
ken. Toch zal dat wel lukken, er is im
mers nog geen blad te zien. Vandaar
de naam naaktbloeier...  DS
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   De teelt van Witlof
De teelt van witlof bestaat uit 2 delen nl. eerst de teelt van de wortel

(pen) op het veld en daarna de teelt van de krop in kuilen (grondwitlof) of
in waterbakken (hydrocultuur).

 
Gebruikt zaad: witlof Flash F1 (zonder dekgrond). Dit soort geeft een minder lange
“pit” in de krop.
 
Voor de teelt op de volkstuin kan je ook gewoon een emmer nemen.
Omdat de teelt van pennen nogal wat ruimte vergt kan je dit in tweeën doen zoals je
op de foto’s ziet. Eerst op regel zaaien en daarna als de aardappels gerooid zijn half juli
op dit veld uitplanten. des te groter, dikker de pen des te groter je krop.
 
Geschreven en gefotografeerd op L32 door Tiny Groot
Geteeld door Antoon Groot
Extra informatie te vinden op: http://users.skynet.be/hofmeester/teelten/witloof.HTM

Bloeiend witlof, als je een pen laat staan

1 Gezaaid op regel

2 Een gezonde  plant

3 Eind juli; puntjes van de pen afsnijden

4 Het lof afsnijden op 3 cm.

5 Resultaat van het afsnijden

6 Uitplanten

7 Resultaat van het uitplanten
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8 Eind september; de planten groeien goed

9 Weer de pennen bijsnijden.Het lof afsnijden op 1

à 1,5 cm. Je mag het leven (het hart) niet raken

10 Het resultaat

11 De pennen in een emmer zetten. Zo strak mo

gelijk, met een beetje zand/aarde er tussen

12 Het resultaat. Je kan beginnen met de grootste krop te oogsten

Prijsvraag
 
De prijsvraag uit de vorige Tuinfluiter
heeft geleid tot een verheugende ontwik
keling! Het aantal inzendingen is gestegen
met 100%! Uit de twee oplossisngen heeft
een volkomen betrouwbaar persoon de
winnaar door het lot laten bepalen. En die
winnaar is geworden: Berkenlaan 5. Sjoe
ke Akse mag een boek in de winkel uit
zoeken. Aan de keuze zijn geen beperkin
gen verbonden. Hartelijk gefeliciteerd!
 
Als je de foto goed bekijkt zie je de harige
klimstengeltjes van "Suzanne met de
mooie ogen". Het probleem zat 'm natuur
lijk in de kleur, nu eens geen oranje.
Dick Saher
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Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2012
Na de opening door de voorzitter wordt
er een minuut stilte gehouden ter nage
dachtenis aan Ben Roest.
 
Afmeldingen van: Fija van Bekkem, Evert
van Huijssteeden, Linda Molenaar, Willem
van Wonderen, Dick Saher, mw. Van de
Woestijne, Clemens Kruijsen, Joke Gros
kamp en Leo Pel.
 
Bestuursmededelingen:
Het komt regelmatig voor dat ’s avonds
zowel het voor- als achterhek niet afge
sloten zijn. Ook is het toilet niet altijd op
slot en blijft het licht branden. Graag op
letten.
Het slot van het achterhek hapert. Wordt
nagekeken.
Henk van Schagen heeft de doorgang bij
het gemaal Maluslaan naar de sportvelden
weer afgesloten. Het bestuur zal met de
gemeente en het waterschap overleggen
over een definitieve oplossing.
 
Piet Honkoop laat weten dat een geleende
aanhanger vóór 17.00 uur retour dient te
zijn.
 
De nieuwjaarsreceptie zal plaats vinden op
5 januari 2013. Op 29 juni 2013 staat de
Open Tuindag op het programma. Het
bestuur heeft gekozen voor 1 i.p.v. 2
dagen.
 
Bestuursverzoek: vrijwilligers voor de
kantine en vrijwilligers die door de weeks
de bouwcommissie kunnen helpen bij al
lerlei projecten.
 
De notulen van de ALV 27 maart 2012
worden vastgesteld en goedgekeurd met
de opmerking dat helaas niet is vermeld
dat er een minuut stilte heeft plaatsgevon
den ter nagedachtenis aan Evert Vlug, die
in december 2011 is overleden.
 
De voorzitter bedankt Flip Henstra voor
zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
Flip heeft zijn krantenloods definitief ge
sloten. Als dank voor zijn inzet krijgt Flip
een symbolische sleutel overhandigd van
een tuinhuisje dat hem wordt aangeboden.
In het voorjaar zal zijn oude huisje worden
afgebroken en wordt er een nieuwe ge
plaatst.
 
Aad Sengers meldt dat er bij de najaars
tuinenkeuring is geconstateerd dat de

meeste slootkanten er slecht aan toe zijn.
Door het niet goed schoonhouden van de
kanten en onvoldoende uitbaggeren ont
staat er een slechte doorstroming. Ook
staan er hekwerken en andere obstakels
lang de sloten die het schoonmaken be
lemmeren. Het gaat hier om de binnenslo
ten. Aad benadrukt dat het plaatsen van
opstallen langs de sloot verboden is en dat
iedere tuinder verplicht is zijn slootkant
schoon te houden.
Ook laat de heer Laan weten dat de duiker
op de Maluslaan is weggerot, waardoor hij
e.e.a. niet meer schoon kan houden.
Mw. Duineveld merkt op dat de sloot langs
de Slaperdijk langzaamaan dicht groeit.
Aad neemt hierover contact op met de
gemeente.
Verder geeft Aad aan dat er momenteel
te veel elzen op het complex staan. Tuin
ders zullen in de komende tijd door de
tuincie worden benaderd om deze zo
nodig uit de tuin of border te verwijderen.
Ook zal de tuincie extra letten op bomen
en struiken op vrij gekomen tuinen. Deze
worden verwijderd voor dat de tuin op
nieuw wordt uitgegeven.
 
De voorzitter geeft een korte uitleg aan
gaande de problematiek rondom Mw. Van
Soest. Deze problemen zijn niet van van
daag of gisteren, maar spelen al jaren.
Verschillende pogingen ten spijt lukt het
niet om met haar op één lijn te komen.
Dat heeft het bestuur er toe genoodzaakt
de huurovereenkomst per 1 januari 2013
niet te verlengen. De ALV wordt gevraagd
het bestuur hierin te steunen. Met 18
stemmen voor, 4 tegen en 4 onthoudingen
wordt dit voorstel goedgekeurd.
 
Nicolette Hulsbergen wordt door het
bestuur voorgedragen als bestuurslid voor
de winkel. Zij volgt Jacques Akse op, die
is afgetreden. De vergadering gaat ak
koord.
 
Doordat Piet Nieuwenhuizen is terugge
treden als voorzitter van de bouwcommis
sie, hij blijft wel lid, gaat het bestuur op
zoek naar een nieuwe voorzitter.
 
De begroting 2013 wordt goedgekeurd.
 
Vaststellen contributie 2013: Jan van Galen
vindt de verhoging van 15€ te veel. Piet
legt uit dat dit noodzaak is gezien de ver
hogingen van de verzekeringspremie en de

energiekosten.
 
Mw. Duineveld vindt de verhoging van de
boete verzuim werkbeurten van 25€ naar
75€  wel heel erg fors. Piet laat weten dat
dit bedrag is gebaseerd op de boetes bij
omliggende verenigingen. Aad Sengers
voegt hier nog aan toe dat de boete de
tuinder niet ontslaat van de werkbeurt.
Die moet dan alsnog worden ingehaald.
 
Piet Honkoop stelt vast dat volgens de
statuten iedere tuinder een borg van 100
€ voor zijn of haar tuin dient te betalen.
Tot op heden werd deze borg alleen be
taald door nieuwe tuinders. Om deze
ongelijkheid weg te werken zullen alle
tuinders die nog geen borg hebben be
taald, dit bedrag terug vinden op de nota
voor 2013. Het borgbedrag wordt terug
betaald indien de tuinder bij vertrek de
tuin schoon achter laat.
 
Het nieuwe huishoudelijke reglement
wordt door de ALV aangenomen. In het
voorjaar volgt een nieuw tuin- en bouw
reglement.
 
Rondvraag:
 
Henk van Schagen vraagt zich af of tuinders
bij vertrek hun sleutels inleveren. Ant
woord: Sleutels kunnen worden ingele
verd bij de winkel tegen terugbetaling van
de borg.
Tous Wijkhuizen vraagt of alleen tuinders
een sleutel hebben. Antwoord: nee, ook
donateurs en familieleden van tuinders.
De sleutels zijn gewoon te koop in de
winkel zonder registratie.
Tous vraagt of het verbranden van afval is
toegestaan. Antwoord: Nee, art.32 Huis
houdelijk reglement.
Mw. Van Weel vraagt hoe hoog het com
postafval achter de heg mag liggen. Ant
woord Aad: het liefst de compostbak
achter op de tuin. Indien toch aan de
voorzijde dan in ieder geval onder de
hoogte van de heg blijven.
Het aanleveren van takken loopt via Aad
Sengers. Dit vindt plaats vanaf februari.
Tot die tijd takken op de tuin houden.
Henk van Schagen merkt op dat er nog
steeds mensen zijn die takken of ander
afval op het achterplein dumpen. Het be
stuur zal bij constatering hiervan streng
optreden.
Gonny van Velzen, notulist  
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Redactiecommissie
Jaarverslag 2012
We brachten volgens schema 4 keer de
Tuinfluiter uit in een oplage van 220
exemplaren met 16 pagina’s. Van alle
evenementen verscheen er een verslag, de
meeste voorzien van foto’s. Helaas viel er
geen stijgende lijn te zien in het aantal
bijdragen van tuinders. Wederom roepen
we de leden op een stukje te schrijven over
hun hobby of leuke/mooie foto’s in te
sturen.
De complimenten en dank gaan weer uit
naar onze bezorgers: Tiny Groot, Hetty
van Slooten, Sjoeke Akse, mevr. M. van
Wakeren, Peter Hurkmans, Chris IJzen
doorn, Dirk Wassenaar, Piet van Emme
rik, Gerard de Kuyper, Jan Mens, Paul
Coesel, Nico Cornelis, Henk en Christa
van Schagen,  mevr. G. van de Woestijne,
Wim Laan, René Jochemsz, Gerard van
Roodselaar, Gerard en Anne Soonius, Ans
van Weel, Cor Barens, Menno Sjoordema
en Piet Honkoop.
De redactie bestond uit Marjolijn Sondorp
en Dick Saher. Het printwerk en de afle
vering werd verzorgd door Editoo te
Arnhem. Gemiddeld 12 mensen of instan
ties kregen de Tuinfluiter per post.
 
Dick Saher

.

                                  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

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 23 maart om 14.00

uur in de kantine
 

 
Agenda 
01. Opening en welkom, vaststellen
agenda
02. Ingekomen stukken (bericht van ver
hindering, AVVN-congres, wie gaat er
heen?)
03. Bestuursmededelingen: vaststellen
open tuindag 29 juni, Zaak Van Soest.
04. Vaststellen notulen ALV 30 oktober
2012
05. Jaarverslag secretaris (zie Tuinfluiter)
06. Financieel verslag boekjaar 2012 (ter
inzage in kantine)
07. Verslag kascommissie 2012 en déchar
ge aan de penningmeester
08. Vaststellen aangepast Bouwreglement
09. Vaststellen wijziging artikel 14 punt 16
Tuinreglement: 30 september wordt 31
augustus.
 
Pauze
 
10. Commissieverslagen 2012 (zie
Tuinfluiter)
11. Verkiezing bestuursleden volgens af
treedrooster vastgesteld op de ALV 27
oktober 2009:
Volgens dit rooster is de penningmeester
P. Honkoop aftreedbaar, evenals de heer
B.      Tromp, voorzitter Evenementen
commissie. Indien geen tegenkandidaten
beschikbaar zijn, stelt het bestuur voor
beide heren te herbenoemen.
Bij een kandidaatstelling voor een be
stuursfunctie dient deze te geschieden bij
het bestuur uiterlijk 7 dagen voor de ALV,
waarin de verkiezing plaats vindt. De
kandidatuur dient te worden ondersteund
door tenminste 10 stemgerechtigde leden.
12. Benoeming Commissieleden 2013
Volgens de bepalingen in het Huishoudelijk

Reglement treden de leden van de Com
missies jaarlijks af en zijn terstond herkies
baar. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk
worden gesteld vóór de ALV, waarin de
verkiezing plaats vindt:
- Winkelcommissie onder voorzitter
schap van Nicolette Hulsbergen. Leden:
de dames T. Wijkhuizen en C.A. Groot-
Plijter en de heren J. Mens en H. Weel.
- Bouw- en Taxatiecommissie. Voor
zitter: vacant. Leden: Mw. L. Manders-Mo
lenaar en de heer P. Nieuwenhuijzen.
- Tuincommissie onder voorzitterschap
van Aad Sengers. Leden: B. van der Scheur,
D. Kamst, G.J. Schaafsma, G. de Kuyper,
R. Roodselaar en M. Hulsbergen. Namens
de werkgroep NVT: E. van Huijssteeden.
- Evenementencommissie onder
voorzitterschap van Bart Tromp (tevens
beheerder verenigingsgebouw). Leden: de
dames S. Akse, P. de Groot en P. Tromp
en de heer J. Engelchor.
- Kascommissie: Mw. T. Wijkhuizen en
de heren B. van der Scheur en T. Duine
veld. De heer Van der Scheur is aftreed
baar. Voor hem dient een vervanger te
worden gezocht.
- Redactie Tuinfluiter: Dick Saher en
Marjolijn Sondorp
13. Rondvraag
 
Ter informatie: Tegenvoorstellen en wij
zigingsvoorstellen(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 

Winkelcommissie
Jaarverslag 2012
 
 
In het begin van 2012 was Flip Henstra de
voorzitter van de tuinwinkel. Hij is tijdelijk
opgevolgd door Jacques Akse. In het
voorjaar is Nicolette Hulsbergen de win
kelcommissie komen versterken en zij
heeft het voorzitterschap in oktober
overgenomen. Onze hartelijke dank aan
Flip en Jacques.
Aan het einde van 2012 heeft de winkel
een  interieurverandering ondergaan. Er is
ruimte gekomen voor workshops. De
eerste was het maken van een kerstfes
toen, georganiseerd door Gonny van
Velzen en is goed verlopen.
In de winkel is een leuk assortiment van
bemesting, grond, zaden en allerlei gereed
schappen te koop. De plantjesmarkt was
een succes. Ook waren er de nodige
aanbiedingen.
Het komende seizoen zullen wij u opnieuw
verrassen met mooie aanbiedingen dus
houdt u ons mededelingenbord in de
gaten.
Nicolette Hulsbergen
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Z W N  Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Kilometerhok. Linksonder ZWN

..
Natuurexcursie 13 april
 
Op zaterdag 13 april gaan we een wande
ling maken over ons eigen prachtige
volkstuinenpark. We starten bij de kantine
en beginnen vroeg, om 7.30 uur, zodat we
nog veel zingende vogels kunnen meepak
ken. Onder begeleiding van Evert van
Huijssteeden besteden we aandacht aan
vogels, planten en al het andere moois op
het gebied van de natuur. Uiterlijk 9.30 
uur eindigt de excursie en kunnen we
onder het genot van een kopje koffie na
genieten in de kantine. Aanmelding vooraf
niet nodig. 
 
Je border nog mooier en natuurlijker
 
De borders op ons volkstuinenpark zijn
één van onze visitekaartjes, ze zijn vaak
kleurrijk en mooi om te zien. En als we er
nu ook wat meer inheemse plantensoor
ten in zetten, dan neemt hun waarde nog
meer toe. Inheemse plantensoorten zoals
kaardenbol, ijzerhard en kattenstaart 
zijn namelijk mooi én hele goede insecten
lokkers. Des te meer bloemen, des te
meer voedsel ook voor onze bijen.
Zaden zijn te bestellen bij onder andere
de KNNV in Hoorn (www.knnvhoorn.nl
en dan onder zadenlijst) of bij Kwekerij
De Bolderik (http://debolderik.net). In
beide gevallen worden de zaden naar uw
huisadres gezonden.
 
Heemtuin en bijentuin
 
De heemtuin direct links naast de ingang
van ons volkstuinenpark is verder uitge
breid. De takkenwal is verder naar achte
ren verplaatst. Achter deze nieuwe tak
kenwal ligt nu de nieuwe bijentuin. Daar
staan de kasten van onze imkers. U kunt
ze van enige afstand bewonderen zonder
de bijen te verstoren. In de heemtuin en
de bijentuin gaan we dit voorjaar veel
planten en zaaien, zodat de bijen vlakbij
een gedekte tafel vinden.
 
Natuurwaarnemingen in de winter
 
Zelfs in de winter is er genoeg te beleven
op ons volkstuinenpark. De hele winter

door struinden groepjes sijzen de elzen af
op de windsingels. Op kaardenbollen en
andere zaadhoudende planten zaten tot
soms wel 12 puttertjes. Tussen de vinken
zat af en toe een keep, dat is zeg maar de
vink van het hoge noorden. Al dat kleine
grut is natuurlijk interessant voor de
sperwer, die dan ook af en toe opdook.
Met name in coniferen scharrelden enke
le goudhaantjes. 
 
In december trof een tuinder een winter
koninkje aan in zijn kas; die was waarschijn
lijk door een openstaand raampje binnen
gekomen en kon vervolgens de uitgang
niet meer vinden. Gelukkig op tijd kon het
beestje worden bevrijd.
Net voor kerst bloeiden er al hazelaars en
elzen en half januari staken de gele bloe
metjes van het speenkruid al uit de grond!
Toen echter viel alsnog de winter in met
sneeuw en ijs en werd het behoorlijk stil
op ons volkstuinenpark.
 
Vissen op en rond ZWN
 
Lange tijd was er weinig bekend over de
vissoorten die voorkomen in Noord-
Holland. Daar is nu verandering in geko
men. Eind vorig jaar verscheen namelijk de
“Atlas van de Noord-Hollandse vissen”.
Rond Haarlem is een actieve visinventari
satiegroep actief geweest in de periode
2010-2012. Waarnemingen zijn verzameld
per kilometerhok, dit is een gebied van 1
km x 1 km.
Welke vissoorten zijn er gezien in het hok
waarin ons volkstuinenpark ligt? Zie het
kaartje.
 
De volgende soorten zijn gezien en komen
waarschijnlijk ook voor in de Singel en de
andere sloten rondom ons volkstuinen
park: Baars, Blankvoorn, Brasem, Karper,
Rietvoorn, Snoek en Tiendoornige Stekel
baars. Voor Baars, Brasem en Rietvoorn
is Noord-Holland een heel belangrijk
leefgebied.
Palingen zijn wel gezien in de km-hokken
in de buurt, maar net niet in dit hok. 
 

Sijs op elzentak

Snoek
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   Bij de imkers
De bijenstal

 
De bijen zijn in diepe rust, maar de twee
imkers hebben plannen die ze graag in de
praktijk willen gaan uitvoeren. Na overleg
met het bestuur hebben wij een plek
toegewezen gekregen waarop we een
mooie bijenstal mogen bouwen. Deze ligt
gelegen achter de loods naast de heem
tuin. Na het indienen van een bouwteke
ning en inwinnen van bouwadvies bij Ron
Honkoop zijn we gaan bouwen. Het resul
taat mag er volgens ons wel wezen.
 
Doordat we van mensen bouwmateriaal
hebben gekregen en we zelf al wat dakpla
ten hadden liggen zijn de kosten erg laag
gebleven. Wel te weten 20 euro voor wat
schroeven en dak ankers.
Wij willen degene die aan ons bouwmate
riaal hebben geschonken hun via deze weg
bedanken. Te weten Ron Honkoop en Ad
Otten.
 
Door de bouw achter de loods hebben we
besloten tijdens een vergadering van de
werkgroep natuurvriendelijk tuinieren
(hier zitten wij beide ook in) dat we de

heemtuin gaan vergroten. Deze gaat dan
doorlopen tot voorbij de loods. De tak
kenwallen worden opgeschoven en ver
hoogt waardoor we een mooie plek krij
gen die uit de wind zit en waar tevens de
zon lekker op kan schijnen. Vlak voor de
koude periode zijn we gestart met het
aanpassen van de heemtuin en het snoeien.
Met het snoeien en het verplaatsten van
de takkenwallen werden we ondersteund
door Evert van Huijssteeden.
 
Door het snel aanpakken van deze hoek
is er nu een mooie plek gecreëerd en kan
men lekker vertoeven op een bankje en
genieten van de planten, bloemen en vo
gels. De bedoeling is dat de heemtuin
verder wordt beplant en er diverse vogel
huisjes opgehangen gaan worden waar
door het een levendig stukje tuin gaat
worden. Tevens kan men mooi vanuit deze
heemtuin de nieuwe bijenstal bewonderen
en ons het aankomende jaar bekijken als
we met de bijen bezig zijn.
 
Wil en Raymond

 

Los Zand...
 
Door een redactionele onoplettend
heid is in de ondertekening van de no
tulen van de jaarvergadering van okto
ber jl. een fout geslopen. Ter correc
tie zijn deze notulen in dit nummer el
ders nogmaals afgedrukt.
 
Er werd hier melding gemaakt van het
verdwijnen van een plaquette op de
Van Wezelenburgbank op het voor
plein. Dit kunststoffen bordje is niet
weg, maar wordt vervangen door een
in koper uitgevoerd exemplaar.
 
Boerenkool met rookworst, de mees
te mensen vinden dit tijdens de koude
winterdagen een traktatie. Het gekke
is dat men in het buitenland deze
groente nauwelijks kent. Men teelt
het wel, maar lust het niet. Boeren
kool is voor het vee.
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd
vernomen, dat  het gat in de omhei
ning bij het zuidelijk gemaaltje is afge
sloten. Sporen in de sneeuw lieten
echter zien dat men via deze plek
toch nog de tuin op kan komen.
 
Stilletjes hopen we dat het een mooi,
droog voorjaar wordt. Goed voor het
zaaiwerk en aanplant van jonge plant
jes. Gezien de ervaringen zullen toch
een aantal tuinders overgaan tot het
ingraven van een drainagesysteem.
Buis en koppelstukken kunt u verkrij
gen/bestellen in de winkel.

Op een enorme berg houtsnippers:  Sebastian Rot

teveel (B20) van 2½ jaar amuseert zich prima!
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  Hoe maak je een "Festoen"?
Op de website van ZWN werd ver
meld, dat er 8 december een work

shop zou zijn om een 
festoen te maken. Dit bericht resulteerde
dat er 12 tuinders zich op hadden gegeven,
zodat het werk wat Gonny er aan heeft
gehad, gezellig doorgang kon vinden in de
prachtige versierde winkel, waar een lange
tafel stond, waar iedereen zijn festoen kon
creëren.
De winkel stond vol met dozen coniferen
groen, hulst, berkentakjes, dennenappels
en allerlei versierselen.
 
Er werd nog even uitgelegd wat een fes
toen eigenlijk was, want de meesten van
ons hadden er nog nooit van gehoord. Het
is namelijk een slinger van groen en vruch
ten, de tegenhanger van een kerstkrans.
Iedereen begon na de uitleg enthousiast
een knoop te leggen in een stuk touw, wat
door het gaatje van een plantenpotje
moest.
Tijdens onze noeste vlijt hoorden wij de
geweldige muziek van Enya, waardoor je
extra geïnspireerd werd om het touw van
onderaf aan te kleden met kerstgroen en

andere attributen, zoals ballen, lintjes of
klokjes. Ook ontbrak de koffie niet, die
Bart keurig klaar had gezet.
 
Tijdens het werk kwamen er "nieuwe"
aankomende tuinders een kijkje nemen en
wie weet heeft U volgend jaar.ook iets
moois van ZWN in huis met de Kerst.
Het mooie van zo`n workshop is dat er
géén één hetzelfde was, dus allemaal even
op de foto als herinnering.
Om 12 uur stond er een overheerlijke
lunch voor ons in de kantine ["huiska
mer"], gemaakt door Patricia en Bart. Het
brood was zelfgebakken door Gonny en
dat kon belegd worden met verschillende
salades, vleeswaren en kaas. De glazen
waren gevuld met het oranje vocht, ge
naamd jus d'orange, wat de kelen wel
smeerde, want er werd ook gezellig nage
praat over de kunstwerken.
 
Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken
voor al het werk dat is verricht door de
organisatie.
 
Sjoeke

   De Aquarel- en tekenclub bij Z.W.N.
Op 9 januari 2013 is de aquarel/tekenclub weer gestart onder leiding van
Lies, die elke keer voor een heerlijk bakje koffie zorgt en als er iemand

jarig is wordt er getrakteerd!
 
In februari zijn de data 6 en 20 februari en dan is het om de veertien dagen op
woensdagavond, dus in maart dan weer de zesde et cetera.en dat van september tot
in april.
Als U belangstelling hebt, kom rustig langs. Voor de eerste keer zijn er altijd wel ma
terialen om te gebruiken.. U bent vrij in Uw keuze, dus het kan zijn: aquarelleren, acryl,
krijt, tekenen of mandala`s ontwerpen.
 
Geheel vrijblijvend exposeren wij twee keer per jaar  in onze ZWN kantine annex
huiskamer. Dus komt U rustig het werk van de leden eens bewonderen, misschien
wordt U daardoor wel zo geïnspireerd dat U ook wilt gaan beginnen. De koffie staat
voor U klaar! Dus woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur om de veertien dagen in
de kantine ["huiskamer"] bij ZWN.
 
Donateurs en leden van ZWN kunnen gratis deelnemen. Donateur wordt u voor
€ 25,-- per jaar. U kunt dan deelnemen aan alle activiteiten zoals vermeld in het vere
nigingsblad "De Tuinfluiter"
Wilt U nog meer informatie? Belt U gerust Lies Oostwouder; tel: 023-5376808. Expo
sitievragen: Sjoeke Akse: tel: 06-21829860.
 
Sjoeke
 

...
 
.

- Pagina 10 -



Eindresultaat Oudpapieractie
Zoals bekend is er per 30-9-2012 een
einde gekomen aan de ZWN oudpapier
actie.
 
Medio oktober is de laatste partij oud
papier afgevoerd door Roele De Vries BV.
 
De opbrengst van deze partij bedroeg :
 
€  226,55      5.340 kilo  
 
Daarmee kwam het resultaat over 2012
uit op :
 
€ 1.972,78    37.735 kilo 
 
Sinds het begin van de akte in 1973 is de
opbrengst steeds gebruikt voor zaken die
bijdragen aan een (verdere) verfraaiing
van ons complex.
 
Suggesties daarvoor zijn altijd welkom.
 
Lang niet al het binnengekomen geld is
uitgegeven. In de loop der jaren is er een
reserve opgebouwd.
Voor het exacte bedrag verwijs ik naar het
financieel verslag over 2012 dat binnen
kort zal verschijnen.
 
Het afgelopen jaar is de realisatie van de
demonstratie bijenkast + volk op het

achterplein/Kruydhuis ervan bekostigd.
Ook voor nieuwe/vervangende beplanting
op voor- en achterplein is geld beschikbaar
gesteld.
 
Een nevenactivieit van de oudpapieractie
was de inname en verkoop van 2e hands
boeken.
 
Voor uitstalling en verkoop in de open
lucht waren de weergoden ons in 2012
minder goed gezind.
Ook niet tijdens de Open Tuindagen.
Daarom is besloten om op 15 september
een grootse, maar overdekte uitverkoop
te houden. Plaats van handeling was onze
eigen Ton Reijnshal (loods achter vereni
gingsgebouw/kantine die vernoemd
is naar de initiatiefnemer/bouwer). Daar
konden op lange tafels alle voorradige
boeken, een kleine 1000 stuks, keurig
worden uitgestald.
Over belangstelling en verkoop viel niet te
klagen.
 
Over 2012 leverde de verkoop van de
boeken een bedrag op van € 226,-  (à max.
€ 1,- per stuk)
 
Flip Henstra

Openingstijden tuinwinkel seizoen 2013
Februari: zaterdag van 11.00-12.00
 
Maart t/m juni: zaterdag van 09.30-12.00
 
Juli t/m november: zaterdag 11.00-12.00
 
Zoals u kunt zien zijn we niet meer standaard op de donderdagochtend open,
maar  willen wij dit seizoen op een andere manier voor u klaar staan. Wij zijn tot
uw dienst op basis van beschikbaarheid. Kijk op de tuinwinkel naast de deur
om te zien welke medewerker(s) op dat moment beschikbaar is om
even met u mee te lopen voor uw aankopen bij de winkel. Probeert u zo gepast
mogelijk te betalen om ons te helpen. Wij hopen op deze manier wat flexibiliteit
te bieden als u wat nodig heeft uit de winkel. Het kan betekenen dat er niet altijd
een medewerker beschikbaar is. Wilt u zekerheid dan kunt u uiteraard op de za
terdag bij ons terecht op de vaste tijden.
 
De inrichting van winkel heeft een verandering ondergaan. Het assortiment zal
wat gaan wisselen en voor een tuinadvies kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.
Kom eens kijken naar onze tweedehands tuinboeken. Naar onze voordelige be
mesting en houdt u vooral het mededelingenbord in de gaten voor de aanbieding
van de maand.
Wij hopen u te mogen verwelkomen dit nieuwe seizoen!
Met vriendelijke groet,
Tiny (L32), Jan (B22), Hans (S14), Tous (M10) en Nicolette (L23)

Jaarverslag Kantine

Het jaar 2012 verliep in het begin een
beetje stroef, maar dat duurde maar even
tot dat iedereen aan elkaar gewend was,
en dat moet ook  achter de bar. Het is en
blijft altijd vrijwilligerswerk. De kantine is
het afgelopen jaar lekker bezocht door de
tuinders en ook door  mensen die een
wandeling maakten over het tuincomplex.
Een kopje koffie of thee met een puntje
appeltaart ging er altijd wel in, en tegen
het middaguur werd ook de maag gevuld
met een patatje  en een kroketje erbij, dat
samen op een bord met een beetje sla/to
maat en komkommer. De uitsmijters
waren dit jaar ook erg in trek.
 
De tuinevenementen zijn minder bezocht.
Voor de Paas-brunch hadden genoeg
mensen zich ingeschreven. De plantjes
markt werd echter minder bezocht we
gens het slechte weer. De open tuindagen
werden ook matig bezocht mede door het
weer, in de ochtend regen en in de middag
een schraal zonnetje. Er was dit keer live
muziek, voor de één een ramp en voor de
ander prachtig, het was een keer wat an
ders.
 
Er worden in de kantine ook nog clubak
tiviteiten gehouden zoals de hobby-, schil
der- en kaartclub, die hebben het afgelo
pen jaar hun hobby hebben uitgevoerd en
dat verliep allemaal goed.  In november
2012 zijn er andere stoelen en tafels in de
kantine gekomen, het is gelijk een ander
gezicht en veel warmer. Tot slot wil ik als
kantinebeheerder de mensen die het afge
lopen jaar als vrijwilliger achter de bar
hebben geholpen heel hartelijk bedanken
 voor de samenwerking. We gaan ervoor
dat het jaar 2013 net zo succesvol jaar
wordt. Dames en heren bedankt  voor het
afgelopen jaar.
 
Bart Tromp
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  Bosmuis
De muis met de grote oren

 
Snel zul je ze niet zien, maar op een stil
moment kan het zomaar gebeuren: een
bosmuis die in de tuin of bij je tuinhuisje
rondscharrelt.

 
Kenmerken
Bosmuizen zijn relatief groot, wel zo’n 10
cm en daar komt dan nog de staart van
7-10 cm bij. De rug is grijsbruin, de buik
is wit tot zilverachtig grijs en ze hebben
een geelachtige keel. Het meest opvallen
de zijn de grote oren en ogen, waarmee
de bosmuis zich onderscheid van bijv.
huismuizen en spitsmuizen.
 
Voorkomen
De bosmuis komt in vrijwel geheel Europa
voor en ook in Nederland is hij algemeen.
De bosmuis leeft in bossen, velden en
tuinen. In de winter trekken ze meer naar
de bebouwing en kun je ze zien bij schuren
en huizen. Je kunt ze vooral aantreffen
tijdens de schemering en 's nachts. Ze
lopen snel, zijn zeer goede klimmers en
kunnen ook grote sprongen maken.
 
Leefwijze
Bosmuizen zijn niet kieskeuring als het om
eten gaat. Ze eten graan, noten, vruchten,
knoppen, zaden, bessen, eikels, beuken
nootjes, maar ook paddenstoelen en in
secten.
 
Een sterk mannetje heeft binnen zijn leef
gebied vaak meerdere onderdanige man
netjes en vrouwtjes. Ze leven in een zelf
gegraven ondergronds hol, meestal met
één ingang, een nestkamer en een voor

raadkamer. Soms graven ze lange gangen.
In de nestkamer maken ze een nest van
bladeren, mos en gras. Ze markeren hun
territorium met urine, wat ook voor
mensen waarneembaar is. Het voortplan
tingsseizoen duurt van maart tot oktober,
met een piek in juli en augustus. Een
vrouwtje heeft meestal één of twee wor
pen per jaar, waarbij ze per keer meestal
4 tot 7 jongen krijgt. De jongen worden
blind en naakt geboren. De zoogtijd duurt
18 tot 22 dagen. 's Winters leven de dieren
in gemengde gezamenlijke nesten.
 
Een bosmuis wordt maximaal anderhalf
tot twee jaar oud. Natuurlijke vijanden zijn
onder andere katten, valken, uilen en de
vos.
 
Voorkomen bij ZWN
Af en toe worden er op ons volkstuinen
park bosmuizen gezien. Waarschijnlijk is
het een vrij gewone soort op ZWN. Zelf
heb ik een keer een nest ontdekt in mijn
kas toen ik een plank weghaalde. Het
vrouwtje pakte direct de piepkleine jongen
één voor één bij hun nekvel en sleepte ze
een gang in. Snel heb ik de plank natuurlijk
weer terug gelegd in de hoop dat de bos
muis het nestje met jongen succesvol kon
grootbrengen.
 
Polifinario
 
PS Voor het eerst bespreek ik in deze rubriek
een niet vliegend dier. Tot nu toe passeerden
altijd vogels, vlinders en insecten de revue (en
een keer een vleermuis, een vliegend zoog
dier).

 
 

Tuinaarde 
 
 
  
 
 
 
 
 

Normaal 
40 liter 
€ 1,75 

 

ZWN TUINWINKEL 
MAART - APRIL - MEI 

 

Nu 5 zakken (40l.) voor 

€ 7,50 

Tuincommissie
Jaarverslag 2012
Dat 2012 het jaar van de bij was, is op ons
ZWN-complex duidelijk te zien. Op maar
liefst 3 plaatsen staan er nu bijenkasten,
waaronder een speciale “kijkkast” op het
achterplein. Hier kan men zien hoe het
bijenleven zich in de kast afspeelt.
Als de bijen floreren zullen wij daar op ons
complex veel goeds van meekrijgen
 
Het jaar 2012 was ook een jaar van veel
regen en slakken. De groei kwam er vaak
niet echt in omdat het te koel en te nat
was óf de slakken maakten er korte metten
mee.
 
Hoogtepunt in 2012 was natuurlijk het
behalen van het Keurmerk met drie stip
pen, aangestuurd door de werkgroep
Natuur Vriendelijk Tuinieren.
Zoals u veelvuldig in de media kunt lezen,
zien en horen staan het natuurvriendelijke
tuinieren, het gebruik van bestrijdingsmid
delen en het leven van de bijen momenteel
volop in de belangstelling. Ook kunnen
deze zaken nogal eens botsen met elkaar.
Voor de bijenvolken op ons complex
hopen we echter op een gezond bestaan.
 
In november is een begin gemaakt met het
meer begaanbaar maken van het laatste
stukje Maluslaan naar de Singel. Er is be
gonnen met een takkenwal als afscheiding.
Uiteindelijk is het de bedoeling dit deel van
de Maluslaan ook voor rolstoelgebruikers
toegankelijk te maken. Het moet een
mooie rustplek worden aan het water.
 
Ook heeft in 2012 de heggenploeg weer
zijn best gedaan. In 2011 was de heg fors
lager gemaakt en nu is het resultaat zicht
baar. De heg staat er prima bij.
 
Wordt 2013 een goed tuinjaar, met meer
zon en minder regen en veel minder slak
ken, en als de bijen ons helpen een goede
oogst voor iedereen? Ik hoop het met u.
 
Aad Sengers, voorzitter Tuincommissie Piet Honkoop en Ron Honcoop  aan 't winkelen
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GROENE PASSIE  22 t/m 25 november 2012
Op zaterdag 24 november jl. was
het zover: met z’n vieren vertrok

ken we rond 10 uur ’s ochtends
met als eindbestemming de aller

eerste Groene Passie Volkstuinvak
beurs in Apeldoorn.

Met Jacques Akse als zeer bekwame
chauffeur en Dick Saher als niet minder
bekwame navigeerder nestelden Sjoeke
Akse en ik ons op de achterbank om ons
ontspannen te laten vervoeren. Ondanks
de dichte mist hadden we een voorspoe
dige reis zodat we mooi op tijd arriveer
den bij de Americahal waar de beurs
plaatsvond.
 
Bij de entree stond gelukkig geen lange rij
en al snel stonden we binnen. De beurs
was ruim opgezet, dus we konden alles
prima bekijken. En er was op deze beurs
meer dan genoeg te zien voor de tuinlief
hebber met hart voor natuur en duur
zaamheid. Wij voelden ons meteen in goed
gezelschap. Bij binnenkomst kregen we al
een tas aangereikt met de nodige informa
tie en een aantal tuintijdschriften. Die tas
kwam natuurlijk goed van pas om in de
loop van de dag alles te verzamelen wat
we hebben gekocht en gekregen.
 
Er was voor ieders gading wel iets bij, zoals
biologisch pootgoed (truffelaardappelen,
jawel), bijzondere zaden, kruidenbadzout

van een echte Polderkol, of een handige
flessenbroes. Dat laatste is trouwens een
superhandige uitvinding, je kunt iedere
wegwerpfles in een handomdraai omtove
ren tot een mini-gietertje, heel prettig om
je zaailingen water te geven zonder ze te
verzuipen.  Ook waren er pakketten te
koop om met natuurlijke ingrediënten je
eigen cosmetica, lippenbalsem en hand
crème te maken, leuk om cadeau te geven
of om zelf mee aan de slag te gaan. 
Verder was er voor ieders gading wel iets
te vinden. Voor informatie over een ge
zonde bodem kon men terecht bij een
stichting die o.a. cursussen over perma
cultuur organiseert en eetbare schoolplei
nen ontwikkelt.
 
Ook werden cursussen en workshops
aangeboden voor het werken met kruiden
en wilde planten. Daar konden we proe
ven van heerlijke zelfgemaakte kruiden
pesto en kruidenthee. Het recept van de
pesto houdt u nog van mij tegoed. Een
ander bedrijf was aanwezig met verplaats
bare kassen met verhoogde bedden. Een
uitkomst als je geen mogelijkheid hebt
voor een vaste kas, want dit zijn frames
zonder bodem met een insectennet en
plastic overkapping, die veel mogelijkhe
den bieden. 
 Er werden uiteraard veel biologische
producten aangeboden, o.a. van een shii

takekwekerij, maar ook de diverse leve
ranciers van (biologische) zaden, bestrij
dings- en bemestingsmiddelen stonden
klaar om hun producten aan de man/
vrouw te brengen. En voor wie het alle
maal wilde nalezen was er ook een uitge
breide tuinboekenstand.
 
Gelukkig was er ook rekening gehouden
met de inwendige mens, want een brood
je en een kop koffie smaken best als je zo
een tijdje rondloopt.  Ook waren er di
verse demonstraties en workshops, waar
je bijvoorbeeld je eigen bier kon brouwen.
Helaas zijn we er niet aan toegekomen om
in een van de andere zalen een lezing te
volgen over diverse onderwerpen als
oude fruitrassen, smultuinlessen (de Smul
tuin is een leuk digitaal maandblad), wilde
bloemen en zaden, biologisch moestuinie
ren of duurzaam tuinieren. 
 
 De beurs komt in november 2013 weer
terug, dus dat is dan zeker iets om rekening
mee te houden!
Trouwens, de aangeschafte kweekset
voor kiemgroenten bewijst inmiddels
goede diensten in de keuken: zo heb ik de
hele winter al kunnen genieten van o.a.
tuinkers, azukiboon en mosterdzaad.
Heerlijk op een broodje geitenkaas, in de
wok of in de salade!                             
Joke Groskamp

Nadat het oude tractortje een keukentrap omver

gereden had, mocht de boom de klap opvangen.

Wouter de Groot bekijkt de schade. 

Sjoeke, Jacques en Joke op de door het AVVN ge

organiseerde beurs in Apeldoorn

De hobbyclub ontwerpt en maakt kerstkaarten.

Van rechts naar links om de tafel: Marianne, Lydia,

Coby, Ton, Kitty en Joke.

Hobbyclub gaat
stoppen

 
ZWN raakt een ledenactiviteit kwijt:
de hobbyclub van Marian Mannaert

gaat as. april de deuren sluiten. Deze
gezellige groep vrouwen, met een en

kele man, is eind jaren tachtig van
start gegaan. 

 
Ruim twintig leden waren op de

maandagochtend bezig met knipkunst,
maken van poppen, tekenen, kerst

kaarten en nog veel meer. De laatste
jaren liep het aantal deelnemers ge
staag terug. Marian is  bijna 10 jaar
met veel plezier gastvrouw geweest
en zal over een paar maanden voor
de laatste keer de jaarlijkse hightea

organiseren.  
 
DS

- Pagina 13 -



   Van de Bestuurstafel
 Het bestuur denkt na over de invulling
van de ter zielen geraakte schoffeltuinen
en de speeltuin. De belangstelling voor een
schoffeltuintje is nihil en de speeltuin be
gint enigszins te verloederen. Opknappen
van de speeltuin lijkt geen optie. Door de
verregaande regelgeving omtrent speeltui
nen is het voor ZWN onmogelijk dit op
deze manier voort te zetten, omdat dat in
zou houden dat er de gehele dag bewaking
aanwezig dient te zijn. Wat nu te doen met
de lap grond langs de Malus en Lijsterlaan?
Het bestuur roept tuinders op mee te
denken. Heeft u een goed plan of leuk idee,
laat het weten. Uw reacties zijn van harte
welkom op: secretaris@zwn-volkstuinen.
nl.
 
Binnenkort zal er een “kennismakingsoch
tend” worden georganiseerd voor nieuwe
tuinders. Uiteraard worden kandidaat-le
den bij hun inschrijving al uitvoerig inge

licht over het wel en wee binnen onze
vereniging, maar voor tuinders in spé is
het goed om aan de “vooravond” van hun
tuinavontuur de juiste wegen te leren
kennen binnen onze club. De nieuwe
tuinders ontvangen eerdaags bericht over
deze ochtend.
 
Onder goede belangstelling heeft op za
terdag 5 januari de nieuwjaarsreceptie
plaats gevonden. Het was fijn om te zien
dat ook al een paar nieuwe tuinders van
de partij waren. Voorzitter Bert van Vel
zen blikte terug op het jaar 2012 en me
moreerde een aantal belangwekkende
zaken. Ook keek hij vooruit en sprak de
wens uit dat 2013 vruchtbaar en vooral
minder nat dan vorig jaar zou zijn. Mede
door de heerlijke hapjes van de kantine
medewerkers was het een geslaagde start
van het nieuwe jaar.
 

De aardappels
staan dit jaar op

't middengedeelte
van de tuin!!

HAAG
-----------------------------------------------------

VOORGEDEELTE
 

-----------------------------------------------------
 

AARDAPPELTEELT
 

----------------------------------------------------
 

ACHTERGEDEELTE
 

----------------------------------------------------
TUINHUIS

Heerhugowaard 1965. Kool doppen
Pas vanaf 1970 werd het gebruik van koel
huizen voor het bewaren van groente al
gemeen. Daarvoor werd er, vooral voor
het bewaren van koolsoorten, gebruik
gemaakt van een schuur die "vorstvrij"
was. Dus 3 muren met daartussen spelt;
een graansoort die nu weer aan populari
teit wint. Voor een goede ventilatie was

de vloer voorzien van diepe, met plankjes
overdekte goten.  Onder de nul graden
verkleurt het buitenblad en bij verkoop
van de partij moest er dus "gedopt" wor
den. De klant wil immers gave groente. 
De prijs was in het voorjaar vaak zoveel
hoger, dat dit verlies aan kilo's ruim
schoots werd goed gemaakt. In deze

schuur lag ca. 12.000 kg, dat zijn 4.000
stuks. De manier van stapelen zorgt er
voor dat ze niet gaan rollen. Op de foto:
Jan Groot (wit voorschoot) en Cor Bruin.
In het  museum "De Broeker Veiling kan
je dit, maar ook veel andere zaken betref
fende de koolteelt, nog heel mooi zien.      
Tiny en Antoon Groot

In vervolg op een eerdere foto: het zat anders, de

trekker reed de boom niet aan, maar de boom

kwam richting trekker (mbv een touw)
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Geslaagde KERSTBINGO (15 december 2012)
Buiten bij het informatiebord hangt
een mooie festoen, die gemaakt is

door kinderen van het Duinhuis. En
om in de kerstsfeer te blijven,  aan
het plafond in de kantine ["huiska
mer"] een heel apart kerststuk. 

  
Op de bar stond een prachtig versierde
boomstronk die rijkelijk behangen was
met glinsterende ballen. Dirk en Chris,
hartelijk dank voor jullie inzet. De prijzen
pakketten, die ingepakt zijn door Gonny,
Petra en John lagen op de lange prijzenta
fel te pronken. Ik kan U wel vertellen dat
al deze kerstarbeid een hele klus was, maar
het resultaat van alles was bewonderens
waardig!! Om 8 uur heette Bart iedereen
hartelijk welkom en bedankte de kantine
medewerksters en Gonny.
 
Alle tafels waren bezet en iedereen zat
gezellig te converseren tijdens de koffie
sessie. Bij Piet Honkoop kon men de

bingokaartjes kopen en er lagen heel veel
kaartjes uitgespreid bij de tuinders op de
tafels. Bart legde de spelregels uit: "Het
bovenste rijtje moest eerst vol zijn, maar
dat duurde nog best lang voordat de eer
ste bingo gemeld werd. Daarna nog een
ronde voor het hele bingokaartje en op
het laatst liepen er wel twee of drie men
sen naar de tafel.
 
Terwijl Bart zijn getallen aankondigde
werd er vanuit de "kamer" geroepen "
husselen!" of "hoger!". Naar mijn weten
zijn er geen foute bingo`s geweest en Bart
en Bert dank voor jullie werk,. Bert con
troleerde namelijk of de nummers wel
klopten. In de pauze konden ze met bon
nen consumpties nuttigen en even ont
spannen, want het was best hard werken
om zo`n bingokaartje goed in te vullen in
een snel tempo.
 
Bert en Gerard probeerden lootjes voor

de loterij te verkopen en uiteindelijk
waren alle loten verkocht en kon Bart zijn
werk hervatten. Bart had een ring met
enveloppen en was het nummer op ie
mands lootje gevallen, dan mocht hij een
envelop trekken en dat nummer corres
pondeerde met het nummer van de prijs.
De tuinders liepen weg met flessen wijn
en kazen, braadkippen, gerookte kip,
gourmetschotels en de hoofdprijs was een
elektrische heggenschaar, die gewonnen
werd door Els Vos, die er erg content mee
was.
 
Joshua liep steeds door de "kamer" om
iemand een lootje uit de emmer te laten
pakken en hij zocht zijn tuinders wel uit
hoor! Bedankt Joshua! Al met al was het
een gezellige en geslaagde, inspannende
bingo met prachtige prijzen en allemaal
nog hartelijk bedankt voor Uw enthousi
asme bij de Kerstbingo.
                                      Sjoeke

 Ledenbestand
Nieuwe kandidaat-leden:
Jeroen van der Gijp 16-11-2012
Irene de Jong 01-12-2012
Ingo Ender 01-12-2012
Marielle van Galen 02-02-2013
 
Opgezegd:
Mw. Luimes-van der Ham (L9)
Dhr. P. de Nieuwe (S15)
J.G.S. Hurkmans (H26)
 
Lid-tuinder:
Marjolijn Roozen naar L28
Piet Koekenbier naar H10
Karel Blanksma naar H8z
Jan Levers naar M12
Cees Pel naar B26
Bernice Helmantel-Mulder naar H30
Tea Kroeze naar S 17
Eline Kleingeld naar B8
Jeroen van der Gijp naar H19

 
 

 
 
 
  
 
 

Normaal 
10 liter 
€ 9,90 

ZWN TUINWINKEL 
MEI AANBIEDINGEN 

Wortelvlieg-vrij 
Van € 7,25 voor 

€ 6,75 

Spruzit 
Van € 8,50 voor 

€ 7,50 

Knolvoet-vrij 
Van € 6,95 voor 

€ 6,50 
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  Zaaitijd
Het is weer zover. Vanaf maart begint het
grote zaaien. Ter plaatse in de tuinen maar
ook verschillende groenten en bloemen
doen het beter als we ze voorzaaien in
zaaibakjes en later verspenen of oppotten.
In maart begint de grond op te warmen en
kunnen we voorzichtig beginnen met het
zaaien van die groenten die al bij lage
temperaturen kiemen. Sla is daar een goed
voorbeeld van. De zaailingen van sla kun
nen tegen een beetje lichte nachtvorst. Zo
ook die van erwten en de tuinbonen.
 
Sommige van ons zullen al wat zaailingen
in de vensterbanken hebben staan. Veel
vruchtgroenten willen namelijk alleen
kiemen als ze voldoende licht en warmte
krijgen. De tomaat, paprika, peper en au
bergine hebben om goed te kiemen zelfs
temperaturen nodig tussen de 22 en 25
graden. En tot het verspenen willen zij zich
koesteren in ’s nachts 20 en overdag 23
graden. Daarna gaat de temperatuur
voorzichtig naar beneden. Na het verspe
nen daalt het tot tussen de 18 en 20 graden
en tijdens de afkweek tussen de 15 en 18
graden. En als ze dan uitgeplant worden in
kas of koudebak willen ze niet beneden die
15 graden komen. Nachtvorst kunnen ze
niet verdragen en daarom wachten we tot
na IJsheiligen voor we ze uitplanten.
 
Nu zijn licht en warmte niet de enige be
nodigdheden om te groeien. Ook het
grondmengsel waar we in zaaien is belang
rijk. Zo kunt u de vruchtgroenten zaaien
in een mengsel van 4 delen potgrond en 1
deel zand. Maar ook kunt u  zaai-en stek
grond gebruiken wat al de juiste samen
stelling heeft voor uw zaden. Voor het
verspenen kunt u potjes gebruiken gevuld

met potgrond. Wilt u de tomaten bijvoor
beeld in pot opkweken kunt u deze ook
nog verrijken met compost.
Komkommers houden er niet van om
verspeend te worden. Het beste is om 2
zaden in een pot van 12 cm doorsnede
gevuld met potgrond te zaaien en de
sterkste zaailing te laten staan. Deze kunt
u dan na het afharden in de grond planten
die wederom 15 graden moet zijn. Ook
voor de komkommer en augurk geldt niet
uitplanten voor ijsheiligen in verband met
vorstgevoeligheid.
 
Pompoen en Courgette houden van een
rijke grond. Deze kunt u met mest of
compost extra verrijken.
Voor alle vruchtgroenten geldt dat u ze
kunt bijmesten met patentkali of een op
losbare meststof voor tomaat.
 
In de winkel van de vereniging vindt u de
zaai-en stekgrond, de potgrond, compost
en verschillende soorten meststoffen.
Ook verkopen wij bemeste tuinaarde. Dat
laatste is niet bedoeld om in te zaaien maar
om uw tuin op te hogen. We verkopen
ook tonkinstokken, verschillende soorten
gaas (bijvoorbeeld voor chrysanten)
boompalen, gronddoek, bindmiddelen,
gasflessen en nog veel meer. U bent van
harte welkom om ons assortiment te
komen bekijken. We zijn tot en met no
vember elke zaterdag geopend. Wilt u
tussendoor iets hebben uit de winkel, dan
kunt u kijken of er iemand van ons beschik
baar is om even met u mee te lopen naar
de winkel.
Ik wens u een mooi zaaiseizoen! 
Nicolette Hulsbergen L23

Citroenkaarsjes
Knutselwerkje komt goed van pas in de
zomer:

Wat heb je nodig?
Citroenen~Scherp fruitmesje~IJzerdraad~
Oude kaarsen~Citroensap~Lonten~Ou
depan~Plastic bakje

Aan de slag
Bovenkant van de citroen afsnijden.
Citroen uithollen en sap opvangen in
plastic bakje.
Kaarsen smelten in oude pan.
Citroensap aan gesmolten kaarsvet toe
voegen.
Kaarsvet in de citroen gieten, nu ook het
lontje erin steken.

Per citroen
2 stukken ijzerdraad van 30 cm afknippen.
Vlecht deze inelkaar, dit wordt de hanger.
Knip nog 2 stukken ijzerdraad zo groot als
de breedte van de citroen ca. 5 cm. Vlecht
ze inelkaar, dit is de houder.
Maak de hanger vast aan de houder en
steek 2 cm van de hanger in de citroen,
zodat deze goed vastzit.
Ziet er leuk uit, ruikt lekker en is  een
probaat middel tegen de muggen!!
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Eenzaam overgebleven paddenstoel?

Lekkere Chocolade-
bietentaart
Wat zullen we doen met onze voorraad
bietjes? Nou, wat dacht u van deze heer
lijke, bijzondere taart::
Ingrediënten: 400 gram gezeefd tarwe
meel, 100 gram cacaopoeder, 1 zakje
bakpoeder, 75 gram pure chocola (in
stukjes gehakt), mespunt zout, 325 gram
bruine basterdsuiker, 200 ml zonnebloem
olie, 200 gram geschilde en fijngeraspte
gekookte bietjes, 1 tl verse vanillerasp (van
een peul), 250 ml sojamelk of water, 2 el
appelazijn. Voor de topping: 50-75 gram
pure chocola, 20 gram plantaardige boter.
 
Verwarm de oven voor op 200°C. Vet een
taartvorm Ø 20 cm in en bestrooi deze
met wat bloem. Meng in een kom meel,
suiker, bakpoeder, cacao, chocola, zout en
vanille. Meng in een andere kom olie, so
jamelk of water, azijn en bietjes. Voeg de
droge en natte ingrediënten bij elkaar en
roer tot een stevig, glad, niet te nat beslag.
Werk snel! Giet het mengsel in de vorm
en bak de taart in ca. 40 minuten gaar. Hou
de oven de eerste 25 minuten gesloten.
 
Prik daarna af en toe in de taart. Komt het
mes er schoon uit, dan is de taart klaar.
Haal de taart uit de oven zodra deze
goudbruin en gaar is en laat hem in de vorm
afkoelen. Verwijder de vorm. Smelt 50-75
gram pure chocola met de boter in een
glazen kom boven een pan kokend water.
Giet de gesmolten massa over de taart en
laat helemaal afkoelen.
Bron: kookschrift AH

Knibbel knabbel
knuisje, wie zit er
in ons huisje?!
Zoals elk najaar, ruimen we op het einde
van het buitenseizoen ons tuinhuisje leeg.
Alle eetbare zaken nemen we mee naar
huis, net als het gereedschap dat wegroest.
Een paar weken later komt mijn moeder
Annelies het tuinhuisje binnen, ligt het
overal vol met uit elkaar gerukte theezak
jes, flinters plastic, papiersnippers en flar
den gele poetsdoekjes. De insluipers zijn
ook op de plankjes gesprongen en hebben
daar van alles afgegooid. En overal liggen
kleine langwerpige zwarte uitwerpselen en
een paar grotere met een wit puntje ..
We zitten aan de Singel, dus denk ik aan
een rat. Ook waarschijnlijk: Muizen die

graag warm overwinteren in het tuinhuis
je. De theezakjes met fruitsmaak zetten de
dieren op een verkeerd spoor, zij ver
wachtten natuurlijk echte appels en peren
.... Als je ook vreemde gasten over de vloer
krijgt, kijk dan eens naar:
http://www.poepboek.nl/index.php?page=
groteboodschap. Je vindt er talloze foto's
van "de grote boodschap" van knaagdie
ren, roofdieren en wat al niet meer.
Marjolijn

Door Amy Janey Hulsbergen

Een specht is niet
getikt!
 
Een gedichtje naar aanleiding van een
op ZWN gesignaleerde Bonte specht
 
Het moet eindelijk eens gezegd:
men denkt: Een specht dat is een specht 
zo wordt steeds beslist beweerd,
maar ik verklaar: "Men zit verkeerd”.
 
De lering uit groot onderzoek,
diepe studie van boek na boek,
luidt:  Anders dan bij mees en mus,
is de specht politicus!
 
Daaglijks timmert hij aan de straat,
is dol op hoge bomen,
en overstemt ieders gepraat,
lijkt immer door te stomen..
 
In schone schijn lijkt hij voor ons te bou
wen,
meent dat hij alles voor mag kauwen.
Men ziet hem vechten, zeer verbeten,
niet voor ons, doch voor zijn eigen eten.
 
Harro Roos
Uit het boekje Dieren op Versvoeten, 
Lichtvoetige Gedichten uit het Dierenrijk
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Werkbeurten seizoen 2013
De werkzaamheden zijn van 09.00 tot 11.00 uur

Graag om 08.45 uur aanwezig voor tekenen prresentielijst, koffie en werkbespreking
 
 

Groep 1
 Gert Jan Schaafsma   B23

6 april
1 juni
20 juli

31 augustus
 

Groep 2
Dennis Kamst   H04

13 april
8 juni
27 juli

14 september
 

Groep 3
Bert van der Scheur   S06

20 april
22 juni

3 augustus
28 september

 

14
B04 Jos Hoogenbosch

B10 Roland Meyer

B29 Ria Duineveld

B16 Gert Jan Timmerman

B20 Karina Rotteveel

H02 Fred Bultman

H8Z Carel Blanksma

H11 Anneke Mak-Heeremans

H16 Herman Zevenbergen

H29 Floor Quirijns

L01 Jolanda Sapouridis

L11 Menno Sjoordema

L17 Ans van Weel

L26 Hein Leenen

11
H09 Martijn Stulp

H13 Rian Schelvis

H21 Annemiek van Soest

H22  

H30 Bernice Helmantel-Mulder

L05 Elly Elsenbroek

L09  

L12 Wilma Laanen-Janssen

L19 Ron Visser

L28 Marjolijn Roozen-Schaap

L33Z Leon Smits

N02 Ans Bosch

S08 Hans Alberda

13
B02 Hans de Boer

B06 Ab Mannaert

B08 E. Kleingeld

B09 Blaga Rooyers

B26 Cees Pel

H14 Ilja Harmsen

L07 M. Hartgers

L16 Liesbeth Cluistra

M04 Netty Petit

M14 Huib van der Linde

N01 Belinda van de Vorm

S07 Ad Otten

S19 Feija van Bekkum

12
B03 Arie Turenhout

B21 S. van der Molen

B25 L. van Roessel

H03 Ineke van Bekkum

H12 P. Klinkenberg

H28 Th. Willemse

L18 Sylvia Slagmolen

L24 Joke Groskamp

L29 Marjolein van Leeuwen

M08 Angela Eveleens

S13 Ben Timmermans

S16 Raymond van der Poll

Groep 4
Gerard de Kuyper   B19

4 mei
15 juni

17 augustus
19 oktober

Groep 5
Marco Hulsbrgen   L21

11 mei
6 juli

10 augustus
5 oktober

Groep 6
Gerard van Roodselaar   S04

25 mei
13 juli

24 augustus
9 november

13.
B11 Paullina Hartman

B14 Tjeerd Menger

H06 Leks Eppink

H19 Jeroen van der Gijp

H23 Christina Knoll

H31 M. van Wakeren

L03 Astrid Wit

L10 Hetty van Slooten

L34 Yvonne Verdonk

M18 Robbert Lammertink

M20 Els Vos

S02 Cara Crisler

S17 T. Kroeze

12.
H17 Marianne Tuin

H20 Eelco van der Woude

H26  

M32 M. Verburg

L2B René van IJzendoorn

L2C Bo Athmer

L06 Marianne Verschoor

L25 Wil Maris

L27 Bert van der Peet

L31 Anja Reesink

L33NC. Kruysen

M12 Jan Levers

S21 Bert Vrenegoor
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Verzuimbriefje Algemeen Werk VTV Zonder Werken Niets
 
 
Naam:                                                                            Tuinnummer:
 
 
is verhinderd op zaterdag:
 
 
Ik kom nu voor Algemeen Werk op zaterdag:
 
 
Datum:                                                                            Handtekening:
 
 
 
Deze Bon invullen en minimaal 1 week voor het Algemeen Werk in de brievenbus van de bestuurskamer deponeren

 Algemeen Werk
Als u op de aangegeven datum geen algemeen werk kunt verrichten, wordt u verzocht dit minimaal een week

voor de werkbeurt door te geven. Dit kan per email: tuincie@zwn-volkstuinen.nl of schriftelijk met het verzuim
briefje, welke gedeponeerd kan worden in de brievenbus van de bestuurskamer met opgave van vervangende

datum.
 
Indien u op het laatste moment verhinderd bent, verzoeken wij u om tussen 08.30 en 09.00 uur contact op te nemen met de
kantine 023-5370003. Ook graag nog hierna een mailtje of briefje met vervangende datum. Wij verzoeken u om de gemiste
werkbeurt zo snel mogelijk in te halen, zodat niet alles naar het najaar verschoven wordt.
 
Voor wat betreft het algemeen werk wil het bestuur de leden nogmaals wijzen op de regels zoals vermeld in de Statuten. Artikel
7 meldt hier het volgende over:
7. a. Een lid is verplicht de door het bestuur vastgestelde en opgedragen
werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte en begrenzingen van het
volkstuinenpark en/of aan de verenigingseigendommen te verrichten (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster
worden opgesteld. Het lid is verplicht het algemeen werk te verrichten op de in het rooster vermelde data en tijden.
 
b. Indien de lichamelijke gesteldheid van een lid aantoonbaar niet toelaat om (bepaalde onderdelen van) het algemeen werk te
verrichten, is hij – indien geen vervangende werkzaamheden voorhanden zijn - verplicht zijn algemeen werk door een vervanger
te doen verrichten, mits deze vervanger de leeftijd van zestien jaar bereikt heeft.
 
c. Indien een lid verhinderd is op een vastgestelde datum en tijdstip algemeen werk te verrichten, is hij - indien geen vervangende
datum wordt overeengekomen - verplicht zijn algemeen werk door een vervanger te doen verrichten, mits deze vervanger de
leeftijd van zestien jaar bereikt heeft.
 
d. Of vervangend algemeen werk of een vervangende datum wordt overeenkomen, is louter ter beoordeling van het bestuur.
 
e. Bedoelde vervanger is bij voorkeur lid van de vereniging. Het lid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemeen werk
door zijn vervanger.
 
f. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is ontstaan tijdens het algemeen werk van het lid of zijn vervanger.
De vereniging is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
 
g. De algemene vergadering kan een door het lid verschuldigde boete vaststellen voor elke keer dat hij in gebreke blijft algemeen
werk te verrichten.
 
Kortom, door het lidmaatschap aan te gaan met ZWN, verplicht u zich tevens tot doen van algemene werkzaamheden. Dat geldt
voor iedereen!
 
Het Bestuur
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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 M24
Marjolijn Sondorp

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

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 mei (zomernummer)

 
 

Koemest korrels 
 
 
  
 
 
 
 

Normaal 
Zak 10 kg 
€ 7,75 

 

ZWN TUINWINKEL 
AANBIEDING APRIL 

 

Alleen deze maand 

€ 7,- 

Er zijn tuinders, die niet kunnen wachten: de bonen worden  weer voorgekweekt, de stokken staan netjes

in gelid, de grond is in topconditie! Allemaal een mooie zomer toegewenst!
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