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De Tuinfluiter
Agenda
Zaterdag 22 maart 14.00 uur
Alemene Ledenvergadering
Komt allen!

Zaterdag 29 maart 13.00 uur
Eerste hulp bij ongelukken EHBO
Hoe te handelen bij een ongeluk op de
tuin

Dinsdag 8 april 19.30 uur
Oud-stadsecoloog Dik Vonk op
bezoek
Om 19.30 uur korte natuurexcursie en
vanaf 20.15 lezing in de kantine “Na
tuur in de stad en op de volkstuin”

Maandag 21 april 11.00 uur
PAASBRUNCH

Zaterdag 3 mei 07.30 uur
Excursie over natuur op ZWN
Met speciale aandacht voor bijen en im
kerij o.l.v. Wil Maris en Evert van Huijs
steeden. Start voor kantine. Einde ca. 9
uur.
Zaterdag 3 mei
Plantjesmarkt
Biedt uw zelfgekweekte plantjes aan!
Leuke verdienste!

Zondag 18 mei 13.00 uur
Pannenkoekenfestijn!!
Met spek, stroop of...
Zaterdag 5 juli
Open tuindag

,
Dat Henk van Schagen zich nooit afkeert van een pittige klus is alom bekend. Zijn eigen
tuin ziet er altijd picobello uit en dus blijft er tijd over om de club te helpen bij "ar
beidsonvriendelijke" klussen zoals het terugwinnen van percelen op de natuur, het
afbreken en afvoeren van onbewoonbaar verklaarde tuinhuizen, het opruimen van door
gemakzuchtige tuinders achtergelaten rotzooi etc. etc. Een auto om grond- en afval
stoffen te vervoeren heeft hij niet, daarvoor gebruikt hij zijn fiets. Een fiets met een
gewoon frame en zonder tractorbanden. Men heeft hem ooit eens zien rijden met een
complete (bewoonde) bijenkast op de bagagedrager... DS Foto: Sjoeke

Werken met
kwast en potlood..
Omdat er nieuwe tuinders bij ge
komen zijn, wil ik u/jullie vertel
len over ons schildergroepje.
Wij schilderen woensdag om de 14
dagen in de kantine van 19.30 tot
21.30 uur.
Iedereen neemt eigen spullen mee,
papier, verf etc, er wordt géén les
gegeven; het gaat om de gezelligheid
en er worden mooie werkjes ge
maakt! Er wordt met aquarelverf of
acryl geschilderd, of met biester (brui
ne verf) of alléén met kleurpotlood.
Er worden ook mandela’s gemaakt
(zie de koe-foto).
Een gedeelte van het gemaakte werk
hangt in de kantine.
Denkt u: “Dat lijkt mij wel wat!”, kom
dan gewoon eens kijken en doe mee!
Ik zeg altijd, iedereen kan tekenen, ge
woon proberen....
De eerstvolgende keer is woensdag 5
maart om 19.30 uur
Op het ogenblik zijn er alleen dames,
maar mannen zijn natuurlijk ook van
harte welkom.
Iedereen die lid of donateur van de
tuin is kan komen.
Voor evt. inlichtingen belt u Lies
Oostwouder 023-5376808

Jaarverslag van de Redactiecommissie
De Tuinfluiter is volgens schema vier keer
uitgekomen. De redactie bestond uit
Marjolijn Sondorp en Dick Saher. Marjolijn
heeft te kennen gegeven haar werkzaam
heden voor de Tuinfluiter per december
2013 stop te zetten. Gelukkig is een op
volger al bekend: Joke Groskamp zal zich
met name bezighouden met het natuurlijk
tuinieren. Het streven is naar een team
van drie redacteuren.
Door de inzet van Tineke en Peter Hurk
mans, Tiny Groot, Dirk Wassenaar, Piet
van Emmerik, Wim Laan, mw. Van Wake
ren, Henk en Christa van Schagen, Hetty
van Slooten- Jacobs, Raymond en Joshua
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van der Poll, Piet Honkoop, Gerard de
Kuyper, dhr. G. van Leeuwen, Cor Barens,
Sjoeke Akse, Dick Saher, Paul Coesel, Ria
Duinveld, René Jochemsz en Menno
Sjoordema zijn de krantjes in weer en wind
bij u afgeleverd. Waarvoor hulde!!
Het is wellicht een vergeefse oproep (zie
vorig jaar) maar eens zal er bij de nieuwe
tuinders toch wel een fotograaf of mis
schien wel een schrijver opstaan die wat
wetenswaardigs naar de redactie ter pu
blicatie zal sturen... We wachten af!
Dick Saher

ZWN
Plantjesmarkt
Sinds een aantal jaren wordt er
bij ons in het voorjaar een Plant
jesmarkt georganiseerd.

De bedoeling daavan is dat leden die
teveel/te weinig hebben gezaaid, ge
stekt, gescheurd of anderszins plan
ten over hebben of tekort komen
daar aan hun trekken kunnen komen.
Jan Broos wordt door de voorzitter gefeliciteerd met zijn 40-jarig(!) tuindersschap bij ZWN

Jan Broos: 40 jaar ZWN
In de algemene ledenvergadering
dit najaar was het al gememoreerd,
naast drie kwarteeuwelingen was
er binnen onze vereniging ook een
tuinder met 40 “dienstjaren” ach
ter zijn naam: Jan Broos.
Daarmee is Jan één van de langstzittende
ZWN-ers. Toch zullen er, vooral onder
de jonge garde, velen zijn die Jan Broos
niet kennen. Niet zo vreemd, want zijn
tuin is min of meer weggedrukt in het ui
terste noordoostelijke puntje van ons
complex. Op het doodlopende stukje
Singel, voorbij het bruggetje, onderhoudt
hij al decennia lang zijn domein op de ty
pische “Jan Broos” manier. Altijd rustig,
relaxt en bedaard. Beetje spitten, beetje
frezen, beetje schoffelen, af en toe eens
rondlopen met een sigaartje in de hand
om te kijken of het goed gegaan is, maar

altijd een op en top tuin. Daarbij weet hij
ook nog genoeg tijd over te houden voor
andere zaken, bijvoorbeeld zijn ongeloof
lijke paddenstoelenkennis op pijl houden
in de Alpen of de Ardennen.
Op de ALV was hij niet aanwezig, maar
wat in het vat zat, verzuurde niet. Onlangs
heeft hij uit handen van voorzitter Bert
van Velzen alsnog het gouden versiersel
opgespeld gekregen, al hoefde dat van hem
allemaal niet. “Laat hem maar liggen voor
de volgende”, vond de jubilaris. Het be
stuur dacht daar echter anders over.
Veertig jaar is niet zomaar wat. “Ruim 41
jaar” aldus Broos, “Ik was al dik een jaar
aan het tuinieren, toen men er achter
kwam dat het lidmaatschap nog onderte
kend moest worden”. Als dat geen onder
scheiding waard is!!
Leo Pel

Alleen op die dag op een centrale
plek, het voorplein, kunnen plantjes
tegen een geringe vergoeding verhan
deld worden. De vereniging be
schikt over enkele kraampjes waarop
de waren eventueel uitgestald kunnen
worden.
Daarnaast betrekken we van de
Stadskweektuin nog een aanhanger
vol wat meer aparte planten die ook
voor de verkoop bestemd zijn.
Dit artikel is ook een oproep aan
onze nieuwe "jonge" leden om eens
acte de presence te geven.
In onze winkel zijn allerlei zaken te
koop die helpen bij het realiseren van
bovenstaande.
Alvast veel kweekplezier toegewenst
en tot ziens op 3 mei!

ZWN evenementen commissie

Kerstbingo zaterdag 14 december

Els Vos met de Bingo hoofdprijs. Foto Sjoeke

De Kerstbingo prijzentafel was weer mooi
gevuld met over het algemeenpraktische
prijzen, waar iedereen mee thuis kon
komen. De kantine werd om 19.00 uur
geopend om de enthousiaste bingo-ers
binnen te laten. René, onze trouwe hulp,
had geweldige muziek op een stick gezet
uit de jaren zestig, zodat menigeen mee
zong met sommige liedjes.
Er heerste grote hilariteit omtrent de
uitleg van de bingo en Bart legde alles nog
een keer haarfijn uit. Af en toe werd er
door de zaal geroepen, zoals bij menig
bingo-er wel bekend zal zijn: "husselen" of
"hoger".
Na enige tijd werd er vele malen BINGO

geroepen en haalde men de prijzen op.
Patricia verkocht tijdens de pauze loten
voor de grote loterij. Na alle inspanning
van nummertjes krassen konden we even
lekker ontspannen en werden we verrast
door John en Wouter, die heerlijke saté
klaar hadden gemaakt.
De hoofdprijs ontving Els Vos en zij ver
trok met de prachtige Bosch elektrische
grasmaaier.
Het was een bijzonder vrolijke en gezelli
ge bingosfeer en iedereen was dik tevre
den.
Alle bezoekers hartelijk dank voor hun
bijdrage aan deze avond!!
Sjoeke
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Z W N Natuurlijk !
.

In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Lezing en excursie op 8 april door Dik Vonk
Kort geleden is de Haarlemse stadsecoloog Dik Vonk met pensioen gegaan. Bij zijn
afscheid gaf hij op een voor hem kenmerkende droogkomische manier een zeer inte
ressante lezing over natuur in de stad. Dik heeft zich bereid gevonden om naar ZWN
te komen om ons tuinders te informeren.
Op dinsdag 8 april beginnen we om 19.30 uur met een korte avondexcursie over ons
volkstuinenpark. Rond 20.15 uur, het tijdstip dat de zon ondergaat, start Dik in de
kantine met een lezing over natuur in de stad (en de volkstuin). Komt allen!
Excursie natuur en bijen op 3 mei
Op zaterdag 3 mei gaan we, voorafgaand aan de plantjesmarkt, een wandeling maken
over ons eigen volkstuinenpark. We starten bij de kantine en beginnen vroeg, om 7.30
uur, zodat we nog veel zingende vogels kunnen meepakken. Onder begeleiding van Wil
Maris en Evert van Huijssteeden besteden we aandacht aan vogels, planten en bijen.
Wil zal het een en ander vertellen over bijen en bij de bijenstal uitleg geven over de
imkerij. Rond 9 uur zullen we eindigen en kunnen we in de kantine onder het genot
van een kopje koffie nagenieten. Aanmelding vooraf niet nodig.
Natuurwaarnemingen in de winter
De winter 2013-2014 lijkt (stand 1 februari) zeer zacht te zijn geworden. Er waren zelfs
mensen die de hele winter door het gras bleven maaien!
Begin december scharrelde er een Egel aan de Slaperdijk. Met zachte winters komen
Egels soms tijdelijk uit hun winterslaap.
De hele winter waren er veel vogels op het volkstuinenpark te zien. Op de elzen,
veelal in de buurt van de kantine, zaten tientallen Sijsjes, vaak in gezelschap van Putters
en soms van enkele Barmsijzen (schaarse soort uit Scandinavië). Op 1 februari waren
er zelfs 18 Putters te zien. Ze zaten ook vaak op uitgebloeide Kaardenbollen of Teu
nisbloemen. Dat geeft aan hoe belangrijk is om bepaalde planten de hele winter te laten
staan. Ook Vinken en Groenlingen waren talrijk. Op 10 december zocht een groep van
10 Staartmezen voedsel op de tuinen en houtwallen (zie foto).
Begin januari zongen Merels al voluit en op 18 januari stond op een beschutte plaats
op het zuiden het Speenkruid te bloeien. Nabij het gemaal aan de Slaperdijk rustten
vaak Krakeenden (maximaal 20) en soms Smienten (maximaal 2). Door het zachte weer
lieten paddenstoelen zich ook nog zien (zie foto). Nabij de bijenstal achter de kantine
stond een mooi groepje (wie weet welke soort dit is?).
Evert

Judasoor. Takkenwal Aad Sengersblvd. Foto:DS
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Van ei tot bij
Een honingbij begint haar leven als een paar millimeter groot eitje. De
koningin, ook wel "moer" genoemd, legt deze eitjes, soms wel 1500 per
dag, in 6-hoekige cellen van bijenwas.
Na 3 dagen kruipt er uit het eitje een klein wit rupsje: de larve. Deze larve ligt opgerold
op de bodem van de cel. En, zoals de meeste rupsen, doet ook deze larve niets anders
dan eten. De eerste 3 dagen dag krijgt ze vele keren per dag zogenaamd "voedersap".
Dit voedersap maken de voedsterbijen in hun kopklieren uit nectar en stuifmeel. De
nectar en de stuifmeel wordt door de vliegbijen uit bloemen gehaald.

Bijenraat met larven

Als de larve na 6 dagen zo groot is geworden, dat ze klem komt te liggen op de bodem
van de cel, gaat ze zich "strekken", dat wil zeggen in de lengte van de cel liggen.
Dan wordt het tijd om te verpoppen. De volwassen bijen maken de cel met een
luchtdoorlatend dekseltje dicht en na 12 dagen vindt de metamorfose (gedaantever
wisseling) plaats: uit de pop komt een volwassen bij. Met moeite knaagt de bij het
dekseltje door en kruipt uit de cel: een vrouwtjes-bij of werkster is geboren.

De ontwikkeling van het eitje in de cel

Van ei tot werkbij in 21 dagen: 3 dagen ei, 6 dagen larve en 12 dagen als pop.

De koningin. Foto: Van Gelder

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid...
Nee, de titel is geen vergissing. In de afgelopen herfst ben ik namelijk begonnen met een leuke tuincursus, gebaseerd op permacul
tuur. Dus vandaar. Deze cursus over de Natuurlijke Moestuin duurt maar liefst 52 weken en wordt via internet gegeven door Frank
Anrijs. De ca. 200 deelnemers zijn vooral tuinders in Belgie en Nederland. Maar ook in Zwitserland is een cursist te vinden, dus
het is echt een internationaal gezelschap.
Frank Anrijs heeft een eigen website en schrijft in zijn blog over de Natuurlijke Moestuin. Hij heeft daarbij als motto ‘Tuinieren met
de natuur mee, niet tegen de natuur in!’ Zijn nieuwsbrieven vond ik altijd al de moeite waard om te lezen. Hij werkt met zijn ouders
samen op de didactisch-ecologische ontmoetingsplaats Yggdrasil, waar al vele jaren op een natuurlijke manier gewerkt wordt. Omdat
de cursussen daar ter plaatse altijd snel volgeboekt waren, moest hij regelmatig mensen teleurstellen. Om zijn kennis toch zoveel
mogelijk te kunnen delen is hij daarom in september 2013 gestart met een online jaarcursus waaraan veel meer tuinders kunnen
meedoen. En ik ben daar dus één van.
Inmiddels zijn we een aantal lessen verder. Iedere les begint met de bespreking van een nuttig kruid of een overblijvende vaste
plant. Dan is er de theoretische uitleg, gevolgd door een praktijkopdracht. Tenslotte is er nog extra informatie over het onderwerp
van de les in de vorm van teksten, filmpjes of aanbevolen literatuur en verder is er nog een inspirerend forum waar alle deelnemers
met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.
In de eerste les lag de nadruk vooral op het bekijken en organiseren van de tuin. Hoe richt je die in, welke invloed hebben wind,
zon en regen, wat is een goede plek voor de moestuin? Ook moest er (bruin) karton en mulch verzameld worden, want de opdracht
van les 2 was om hiermee vervolgens de grond te bedekken om zo het onkruid te onderdrukken. De derde les had een interessant
theoriegedeelte, nl. wel of niet spitten en dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met het bodemleven in de moestuin.
De lessen hierna zijn nu gericht op teeltwisseling en combinatieteelt en dan is het nog best ingewikkeld om een teeltplan op te
stellen. Want in de natuurlijke moestuin staan alle soorten door elkaar, om zodoende plaaginsecten in verwarring te brengen en
elkaar te versterken. Daarbij kun je denken aan afwisseling in kleur, geur, hoog/laag, hard/zacht (blad). Er wordt op het forum druk
gediscussieerd over de verschillende plattegronden van de deelnemers en de keuzes die er gemaakt worden. Kortom, het is een
levendig gebeuren! Een volgende stap wordt nu het planten/zaaien van eenjarige kruiden en hoe die zich verdragen.
In een volgende Tuinfluiter zal ik proberen om iedereen op de hoogte houden van mijn vorderingen!
Joke Groskamp, L24
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Snijbiet, ook lekker!
Een groente die het tot ver in de herfst volhoudt en in deze zachte winter
nog steeds niet van opgeven weet, is de snijbiet.
Hiervoor vond ik een lekker recept op de blog http://etenuitdevolkstuin.nl van Marleen
van Es. En het leuke is: ze heeft er geen bezwaar tegen om dit recept voor een hartige
taart met snijbiet, kruiden en jonge kaas met ons te delen!
Dit heb je nodig:
1 ui, 8 grote bladeren van snijbiet, 2 tenen knoflook,
3 stengels bleekselderij, 5 takjes munt, 5 takjes pe
terselie, 3 blaadjes salie, scheut olijfolie, 50 gram
pecorino, 75 gram feta, 1 citroen, flinke eetlepel
pijnboompitten, zout en peper, 100 gram ricotta, 7
plakken bladerdeeg.
Zo maak je het:
Laat 7 plakken bladerdeeg ontdooien. Snij de ui in
ringen en snij de bleekselderij in kleine stukken. Snij
de nerf uit het snijbietenblad en gebruik alleen het
blad. Snij het blad in reepjes. Hak de peterselie, munt
en salie fijn. Snij de knoflook fijn. Bak de groenten
en kruiden met olijfolie op middelhoog vuur zacht,
dat duurt ongeveer 15 minuten. De bleekselderij
moet lekker zacht zijn.
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Rasp de pecorino boven een kom. Brokkel de feta erbij. Voeg de rasp van de schil van
een citroen toe. Meng de groenten met het kaasmengsel. Voeg een flinke eetlepel
pijnboompitten, een snuf zout en zwarte peper toe.
Leg het bladerdeeg op een met bakpapier bekleed bakblik. Zorg dat je er een rustieke,
ronde taart van kunt frommelen. Bijvoorbeeld eerst 2 plakken boven elkaar, dan 3 en
dan weer 2. Druk de naden dicht. Leg de groentevulling in het midden en vouw de
randen erover heen. Verspreid de ricotta in klodders over de taart. Klop een ei los en
bestrijk de bladerdeegranden met ei. Bak de taart ca. 30 minuten.

Snijbiet

Heb je geen snijbiet, gebruik dan 2 handen verse spinazie.
Ik heb zelf zachte geitenkaas met honing gebruikt in plaats van de ricotta en dat was
ook erg lekker.
Joke Groskamp

Redactie
Tuinfluiter
De redactie van De Tuinfluiter is dit
jaar sinds lange tijd weer voltallig.
Joke Groskamp zal vooral het onder
deel Natuurlijk Tuinieren onder haar
hoede nemen. Hans van Dijk zal zich
meer bezighouden met het standaard
moestuinwerk. U kunt uw bijdragen
zoals altijd blijven sturen naar redac
tie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher

Wil Maris toont vol trots haar nieuwe, electrisch
aangedreven bakfiets, speciaal ontworpen voor het
vervoer bijenkasten en natuurlijk(e) honing! Ze is
inmiddels een bekende verschijning in stad en om
melanden. Foto: DS
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Marjolijn Sondorp (S1) maakte bovenstaand
plaatje van een aardewerken pot en vertaal
de de tekst.
In God is ons vertrouwen
Laat de rijken en groten zich maar wentelen in pracht
en praal. Ik benijd hen niet, dat verklaar ik. Ik eet mijn
eigen lam, mijn kippen en ham, ik scheer de vacht van
de schapen voor mijn kleding. Ik heb grasvelden, ik heb
pergola's, ik heb fruit en ik heb bloemen. De leeuwerik
is mijn wekker in de morgen. Daarom, vrolijke jongens,
hier is God die de ploeg voortstuwt. Lang leven en suc
ces voor de boer.

Bodemleven
Op het moment van schrijven heb
ik de echte winter nog niet gezien.
Maar wel heel veel water, waar
door veel tuinen meer weg hebben
van een vijver dan van een hobby
tuin.

Lijsterbeslaan 20, een moeras

Tulpenvelden rond Noordwijk

.

De bodem op ons complex is komvormig
met het laagste punt in het centrum van
het park, dat is dus halverwege de Lijster
bes- en de Maluslaan. Omdat overtollig
water wegsijpelt naar dit laagste punt, zie
je vooral daar ondergelopen tuinen. Dit
tot verdriet van de bijbehorende tuinders,
want veel planten, struiken en bomen
rotten dan weg. Dat gebeurt als ze voort
durend en langdurig met hun voeten in het
water staan.
Maar die nattigheid heeft ook voordelen.
In de bollenstreek zetten sommige bollen
boeren in het begin van de zomer na de
oogst van de bloembollen hun velden voor
langere tijd onder water. Zeker voor
Hollandse begrippen een milieuvriendelij
ke manier om ongewenste hergroei van
bolafval te voorkomen en voor de volgen
de teelt de kans op ziekten in bolgewassen
te verminderen. Veel organismen zoals
bijvoorbeeld schadelijke aaltjes zullen zo’n
langdurig bad niet overleven en ook daar
is het om te doen. Ook op ons complex
met zijn intensieve “tuinbouw” zijn ziektes
niet van de lucht. Denk bijvoorbeeld aan
het voorgeschreven schema voor het
telen van aardappelen, bedoeld om het
optreden van de gevreesde aardappelziek
te Phytophthora te voorkomen. Wel
verwacht ik, dat veel van zulke ziektever
wekkers in onze tuingrond deze langduri
ge hoge waterstand niet zullen overleven.
Zullen we dat van de zomer terugzien in
gezonde en uitbundige groei en bloei?
Er zit ook een keerzijde aan de medaille.
Door inundatie worden ook veel voor het

bodemleven nuttige micro-organismen
gedood, terwijl een rijk bodemleven on
ontbeerlijk is voor een gezonde en natuur
lijke groei van de planten. Door de lang
durige wateroverlast kan dit bodemleven
zich niet tot moeilijk handhaven. Boven
dien zullen samen met de afvoer van
overtollig water ook allerlei nuttige anor
ganische voedingsstoffen zoals bijvoor
beeld kalk en stikstof uit de teeltlaag van
onze tuin verdwijnen.
Voor je tuingrond is het ongewenst om
tuinafval naar elders af te voeren. In het
gunstigste geval zijn het maar kleine hoe
veelheden verpakt in plastic vuilniszakken
en is het effect niet zo groot. Maar soms
zie je ook enorme hoeveelheden hoog
opgetast op een aanhanger. Als dit op een
tuin stelselmatig gebeurt zal de bodem op
die plek in de loop van de jaren heel lang
zaam inzakken omdat er alleen stoffen aan
de bodem onttrokken worden, zonder dat
daar iets in de vorm van een of andere
natuurlijke gift tegenover staat. Zo’n tuin
zal bij langdurige regen eerder met water
overlast te maken krijgen.
In bovengenoemde gevallen is herstel van
de bodem nodig. Met wat hulp van onze
kant zal dat sneller gaan. Het zou mooi zijn
als je al een goed verteerde composthoop
hebt. In dat geval spreid je de compost uit
over je tuin en dan zal het snel weer goed
komen met de grond. Immers compost
bevat veel organisch materiaal en zit vol
leven in de vorm van wormen, duizendpo
ten, pissebedden en micro-organismen.
Prima materiaal om een eventueel dode
grond te enten met nieuw leven. Een echte
bodemverbeteraar dus!
In een volgend artikel zal het zelf maken
van compost aan bod komen.
Hans van Dijk

Waar aardappelen
poten in 2014?

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

Om aardappelmoeheid en andere be
smettelijke ziekten te voorkomen
moet elke tuinder zich houden aan
het teeltschema van ZWN. Als je je
tuin van voor tot achter in drie
gelijke stukken verdeeld, dan komen
de bintjes nu in het achterste
gedeelte, dus bij het tuinhuis.
Dat u maar vele kilo's mag oogsten!
DS
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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 on
derhoud 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

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
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Werkbeurten seizoen 2014
De werkzaamheden zijn van 09.00 tot 11.30 uur
Graag om 08.45 uur aanwezig voor tekenen prresentielijst, koffie en werkbespreking

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Gert Jan Schaafsma B23
4 april
24 mei
12 juli
30 augustus

Dennis Kamst H04
11 april
31 mei
19 juli
6 september

Bert van der Scheur S06
18 april
7 juni
26 juli
13 september

-

---

--

B04

Ilge Burghart

H09

Martijn Stulp

B02 Wenda Torenbosch

B10

Roland Meijer

H13

Rian Schelvis

B06 Ab Mannaert

B16

Gert Jan Timmerman

H21

Annemiek van Soest

B08 Eline Kleingeld

B29

Ria Duinveld

H22

Enée La Gro

B09 Blaga Rooijers

H02 Fred Bultman

H30

Bernice Helmantel-Mulder

B26 Cees Pel

H08 Rob Zwart

L05

Elly Elsenbroek

H01 Irene de Jong

H11 Anneke Mak-Heeremans

L09

Esther Zwart

H14 Ilja Harmsen-Van Wijk

H16 Herman Zevenberg

L12

Wilma Laanen-Janssen

L07 M. Hartgers

H29 Floor Quirijns

L19

Ron Visser

L16 Liesbeth Cluistra

L01

Jolanda Sapouridis

L28

Marjolijn Roozen-Schaap

M04 Netty Petit

L11

Menno Sjoordema

L33Z Leon Smits

M14 Huib van der Linde

L13

Peter Hurkmans

N02

Ans Bosch

N01 Belinda van de Vorm

L17

Ans van Weel

S01

Marjolijn Sondorp

S07

Ad Otten

L26

Hein Leenen

S08

Hans Alberda

S19

Feija van Bekkum

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Gerard de Kuyper B19
25 april
14 juni
1 augustus
20 september

Marco Hulsbergen L21
10 mei
21 juni
16 augustus
27 september

Gerard van Roodselaar S04
17 mei
28 juni
23 augustus
4 oktober

---B21

S. van der Molen

B25

L. van Roessel

H03

Ineke van Bekkum

H28

Joop Willemse

L18

Tanja Heuvelkamp

L29

Marjolein van Leeuwen

L32

Cees Roeleveld

M08

Angela Eveleens

S13

Ben Timmermans

S15

Raoul Buiter

S16

Raymond van der Poll

-----

B11 Paullina Hartman

------

B14 Tjeerd Menger

B03

Ingo Ender

H06 Leks Eppink

B20

Karina Rotteveel

H12 Marielle van Galen

H17 Ramona van Leeuwen

H19 Jeroen van der Gijp

H20 Eelco van der Woude

H23 Christina Knoll

H24 Ron Honcoop

H27 Gerrit Smit

H31 Marino van Wakeren

L03 Astrid Wit

H32 Mark Verburg

L10 Hetty van Slooten-Jacobs

L2C Bo Athmer

L34 Yvonne Verdonk

L25

Wil Maris

M18 Robbert Lammertink

L31

Anja Roosink-Schutte

M20 Els Vos

L33N Clemens Kruijsen

S02 Cara Crisler

M12 Jan Levers

S17 Pauline Klinkenberg

S21

Bert Vrenegoor
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Van de bestuurstafel
Spreekuur bestuur
Er zal geen rooster meer worden opgesteld voor het spreekuur van het bestuur. Iedere zaterdagmorgen is er wel een bestuurslid
aanwezig. Een officieel rooster lijkt daarom niet meer noodzakelijk. Als de bestuurskamer gesloten is, even melden in de kantine.
Daar is altijd wel iemand aanwezig die kan door verwijzen naar een bestuurslid.
Huishoudelijk Reglement
Zoals afgesproken in de algemene najaarsvergadering zal in de komende ALV worden voorgesteld het huurcontract voor tuinders
te vervangen voor een lidmaatschap. Dit zal worden aangetekend in het huishoudelijke reglement. Gaandeweg het jaar zal een ieder
het verzoek krijgen dit lidmaatschap te ondertekenen.
Inbraak.
Er is weer ingebroken in ons verenigingsgebouw. Niet alleen is er behoorlijk wat gereedschap buit gemaakt, ook is er weer erg
veel schade aangericht. Het bestuur gaat bekijken hoe een en ander nog beter beveiligd kan worden.
Tuinenkeuring
Ook dit voorjaar zal er weer een tuinenkeuring plaats gaan vinden. De precieze tijd is nog niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk
medio mei zijn. Hou hier dus rekening mee en zorg dat uw tuin dan in goede staat verkeert.
Website/nieuwsbrief
Na ampel beraad heeft het bestuur besloten de communicatievoorziening via de website en de nieuwsbrief zelf ter hand te gaan
nemen, mede omdat wij vinden dat we hier ook een verantwoordelijkheid naar de leden dragen. Daarmee komt er een einde aan
het door oud bestuurslid Hans van Dijk opgezette systeem, dat hij vele jaren op overtuigende wijze heeft bijgehouden, waarvoor
onze dank. Het bestuur streeft er naar om op zo’n kort mogelijke termijn de leden te informeren over de toekomst van de ICT
bij ZWN
Samenvoeging tuin H8 noord en zuid
Nadat dit najaar zowel de tuinen Hazelaarlaan 8 noord als zuid vrij kwamen heeft het bestuur besloten deze twee halve tuinen
weer samen te voegen tot tuin H8. Op tuin H8n heeft Henk van Schagen veel werk verricht. Hoogst persoonlijk heeft hij het
“asbesthuisje” van de hoogbejaarde vorige eigenaar afgebroken. H8z is door mw. Blanksma schoon achter gelaten. Onlangs
heeft kandidaat-lid Rob de Zwart de tuin in gebruik genomen.
Leo Pel

Jaarverslagen
De jaarverslagen van de Bouw-, Tuin- en
Winkelcommissie waren bij het ter perse
gaan van dit blad nog niet ontvangen.

Jaarverslag kantine
Het jaar 2013, het weer, de winter was in
januari nog volop bezig met sneeuw,
daarna regen en regen. Maar het werd ook
nog droog, en de zon begon te schijnen,
dat deed iedereen goed. De tuinders
kwamen weer naar de tuin toe, maar ook
naar de kantine om een praatje te maken,
en een bakkie koffie te drinken. De eve
nementen werden goed bezocht, de
plantjesmarkt en de workshop werden
druk bezocht, ook de pannenkoeke mid
dag was geslaagd ondanks het tegenvallen
de weer.
De opentuindag was lekker druk bezocht
er waren leuke kraampjes met diverse
spullen, zoals plantjes, tweedehands spul
len en de molenaar van de Zandhaas was
ook aanwezig. Voor de innerlijke mens
waren er ook verschillende eetkraampjes.
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Door het hele jaar zijn er activiteiten in
en rond het clubhuis geweest. Deze acti
viteiten worden door vrijwilligers gedaan.
Vanuit de evenementencommissie wil ik
deze mensen bedanken voor hun inzet, en
dat wij in 2014 ook weer een beroep
kunnen doen op deze mensen. Nogmaals
bedankt. Voor de barmensen die het hele
jaar bardiensten draaien, wat af en toe niet
mee valt, het blijven vrijwilligers, die ook
nog een tuintje hebben op het complex
van ZWN en die ze ook nog moeten
onderhouden. Ook deze mensen bedankt
voor de inzet van het afgelopen jaar en dat
ik in 2014 ook op jullie mag rekenen als
barvrijwilliger.
Bar- en evenementencommissie
Bart Tromp

Mutaties
Ledenbestand
Nieuwe kandidaat-leden:
Gertie Alders 16-11-2013
Hans Hein
01-02-2014
Jan Woudwijk 01-02-2014
Kandidaat-leden opgezegd:
Ruud Scherpenzeel tuin elders
Jenny van der Broek tuin elders
Nieuw lid-tuinder:
Irene de Jong H1
Ingo Ender B3
Rob de Zwart H8
Donateur opgezegd:
Henny Bakhoven
Nieuwe donateurs:
J. Meerveld kaartclub
M.C. Deelen kaartclub
Mw. J.E. Riksman kaartclub

Jaarverslag 2013 secretaris
In 2013 hebben we afscheid moeten nemen van twee tuinders die heel
veel voor ZWN hebben betekend. Op 18 mei overleed Antoon Groot en
op 30 september Arie Turenhout. Op de ALV werd hierbij stil gestaan.
Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 18 tuinen uitgegeven. Echter bijna evenveel
nieuwe kandidaten schreven zich in bij onze vereniging, zodat de wachtlijst goed gevuld
bleef. Momenteel wachten 20 liefhebbers op een tuin. 4 Kandidaten lieten zich uitschrij
ven omdat zij elders een tuin vonden.
Onder de nieuwe leden bevond zich ook Han Assman. Hij werd door het bestuur
benaderd om Piet Honkoop op te volgen als penningmeester. Van Piet werd tijdens de
ALV in maart afscheid genomen en Han kon in juni worden voorgesteld tijdens een
extra ALV. Hierin werd ook de nieuw gevormde speeltuincommissie gepresenteerd.
Dat zij in het afgelopen half jaar niet hebben stilgezeten, moge duidelijk zijn. De natuur
speeltuin krijgt steeds meer structuur.
Wouter de Groot werd als bestuurslid benoemd. Hij neemt de vacante positie van
voorzitter Bouw- en taxatiecommissie in.
Chelone

Een echte ZWNer
Hoe de Schildpadbloem - Chelone aan zijn naam is gekomen is niet zo
moeilijk te raden. Zowel de bloem als
de zaaddoos hebben veel weg van een
open bekkie van de schildpad. De
naam Chelone betekent ook niet an
ders als schildpad. De stevige bloe
men zijn meestal rose, maar er zijn
ook witte en paarse soorten. Een
makkelijke, laatbloeiende vaste plant
die van een rijke, vochtige grond
houdt. DS

De ALV in maart werd voor het eerst, bij wijze van proef, gehouden op zaterdagmid
dag ipv op dinsdagavond. De proef was geslaagd, want de kantine zat overvol. Dat was
ook prettig voor onze burgemeester Bernt Schneider. Hij maakte “onverwacht” zijn
opwachting tijdens de vergadering, om niemand minder dan onze Flip Henstra te
voorzien van een Koninklijke Onderscheiding. Dit vanwege zijn jarenlange werkzaam
heden voor onze vereniging.
Ook nieuw dit jaar was één Open Tuindag. Door deze op zaterdag te houden, kon de
zondag worden benut om op te ruimen en schoon te maken.
In de najaars ALV werd afscheid genomen van de bestuursleden Nicolette Hulsbergen
(winkelcommissie) en Aad Sengers (Tuincommissie). Het bestuur zoekt nog naarstig
naar nieuwe leden.
Op dezelfde vergadering jubileerden 4 tuinders, tw. Jan Broos (40 jaar), Hetty van
Slooten- Jacobs, Ab Mannaert en Ronald Meijer (allen 25 jaar).
Leo Pel

Kerstworkshop 14 december
Met een gezellig clubje enthousias
te workshoppers begonnen we aan
de Kerstklus.
De winkel was versierd met een prachtige
ster, gemaakt van wilgentakken met schat
tige kleine lichtjes en voor het raam lag de
eendenmand, die ook in kerstsfeer ver
sierd was.
We kregen een kei met stukken lood,
goud en zilverdraad, lint, mos en een
amaryllisbol. In het begin was het even
zweten, maar naarmate we handiger wer
den met het materiaal werd de kei leuk
opgebouwd.
Het moest een wijnkelk voorstellen, met
daarin de amaryllisbol.
In het werkhok in de loods moesten we
als echte bankschroefdames te werk gaan,
namelijk een draad om een koperen pijp
draaien, wat dan het handvat moest wor

den. Alle werkstukken zijn prima gelukt en
ook grappig om te zien, dat iedereen ook
zo zijn eigen fantasie erop loslaat bij zo`n
werkstuk.
Tussendoor ontvingen wij van Han de
koffie met een overheerlijke kruidkoek,
die door Gonny gebakken was en dat
smaakte voortreffelijk.
Tegen half twee gingen we lunchen in de
kantine, waar het eigengebakken brood,
dat een heerlijke lucht verspreidde, belegd
werd met eier- en tonijnsalade, kaas, ham
en er was melk, karnemelk, koffie of
thee. Dit is altijd een relaxed gebeuren en
alle facetten van de workshop werden nog
eens besproken.
Na nog enige tijd met ons werkstuk bezig
te zijn geweest, namen we afscheid en
wensten elkaar prettige feestdagen toe.
Sjoeke

Gonny geeft uitleg tijdens de Kerst workshop
Amaryllus. foto Sjoeke
- Pagina 11 -

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op zaterdag 22 maart om 14.00 uur in de kantine

Agenda
01. Opening en welkom, vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken (bericht van verhindering, AVVN-congres zaterdag 21 juni te Utrecht, wie gaat er heen?)
03. Bestuursmededelingen: vaststellen Opentuindag 5 juli, vervanging dak loods aanbesteed
04. Vaststellen notulen ALV 2 november 2013
05. Jaarverslag secretaris (zie Tuinfluiter)
06. Financieel verslag boekjaar 2013 (ter inzage in kantine)
07. Verslag kascommissie 2013 en decharge aan de penningmeester
08. Natuurspeeltuin: Vorderingen en opgehaalde gelden.
Pauze
09. Commissieverslagen 2013 (zie Tuinfluiter)
10. Verkiezing bestuursleden volgens aftreedrooster vastgesteld op de ALV 27 oktober 2009:
Volgens dit rooster is de secretaris Leo Pel aftreedbaar, evenals de voorzitter winkelcommissie. Deze functie is vooralsnog vacant.
Indien geen tegenkandidaten beschikbaar zijn, stelt het bestuur voor de secretaris te herbenoemen.
Bij en kandidaatstelling voor een bestuursfunctie 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.
11. Benoeming Commissieleden 2014
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:
Winkelcommissie onder voorzitterschap van: vacant. (Gonny van Velzen A.I.) Leden: Mw. T. Wijkhuizen en Mw. M. Verschoor
(als vervanger van C.A. Groot-Plijter) en de heren J. Mens en H. Weel.
Taxatiecommissie. Voorzitter: Wouter de Groot. Leden: de heer P. Nieuwenhuijzen en Jacques Akse.
Tuincommissie onder voorzitterschap van :Vacant. Leden: B. van der Scheur, D. Kamst, G.J. Schaafsma, G. de Kuyper, G. van.
Roodselaar en M. Hulsbergen. Namens de werkgroep NVT: E. van Huijssteden.
Evenementencommissie onder voorzitterschap van Bart Tromp (tevens beheerder verenigingsgebouw). Leden: de dames S.
Akse, P. de Groot, J. Assman en P. Tromp en de heren J. Engelchor en R. IJzendoorn.
Kascommissie: De dames T. Wijkhuizen en M. Verschoor en de heer F. Henstra. Mw. Wijkhuizen is de langst zittende. Voor haar
dient een vervanger te worden gezocht.
Redactie Tuinfluiter: Mevr. J. Groskamp en de heren D. Saher en H. van Dijk
12. 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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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 november 2013
Aanwezig: 56 leden en 2 adspirant-leden.
Ook de heren R. Bouman en W. van
Wonderen zijn aanwezig namens het
AVVN
1. Na de opening door voorzitter Bert van
Velzen wordt er een minuut stilte in acht
genomen wegens het overlijden van Arie
Turenhout op 30 september j.l.
2. Bericht van verhindering: Hans van Dijk,
Rian Schelvis, Jan Broos, Hetty van Sloo
ten-Jacobs, Joke Groskamp, Ron Hon
coop, Peter Hurkmans, G. de Smit, Tous
Wijkhuizen, Ans van Weel, Anja Roosink,
H. Zevenberg, Jan Levers en Bert van der
Scheur.
Ingekomen stukken: Opmerkingen per
email van Piet Honkoop over de agenda.
Zijn wijzigingen worden doorgevoerd.
Vragen per email van Ronald van Amers
foort over de begroting zijn vooraf schrif
telijk door de penningmeester beant
woord. Jan Broos had twee schriftelijke
vragen ingediend, die in de bestuursverga
dering worden behandeld en Joke Gros
kamp had vragen over het voorgestelde
sleutelplan, zie verderop in deze notulen.
3. Voorzitter Tuincommissie Aad Sengers
en voorzitter winkelcommissie Nicolette
Hulsbergen hadden eerder al laten weten
hun functies neer te leggen op de ALV.
Daar zij ook problemen hadden met de
voorgestelde begroting 2014 worden zij
vóór behandeling van deze begroting ge
dechargeerd. De voorzitter blikt kort
terug op de belangrijkste werkzaamheden
van Nicolette en Aad en bedankt hen voor
hun inzet met een boeket bloemen.
4. Piet Honkoop wil in de notulen van de
extra ALV d.d. 1 juni aangevuld zien dat
de kascommissie de periode 1-1-2013 tot
22-4-2013 heeft gecontroleerd. Ook wijst
hij op een fout t.a.v. de nieuwe kascontro
lecommissie. Marianne Verschoor heeft
niet de plaats ingenomen van de heer
Duineveld, maar van de heer Van der
Scheur. Er mist derhalve nog één lid in de
commissie. Flip Henstra meldt zich spon
taan aan voor deze functie met dank van
het bestuur.
Verder worden de notulen: A – ALV 23
maart en B – extra ALV 1 juni vastgesteld.
5. Voordat penningmeester Han Assman
de voorgestelde begroting toelicht, vraagt
Wil Maris waarom de begroting van vorig
jaar er niet bij zit als vergelijkingsmateriaal.
Han wist niet dat dat gebruikelijk was en
belooft dat het volgend jaar goed komt.
Wellicht dat ook het lettertype dan wat
groter kan worden op verzoek van Henk
van Schagen.
De discussie over de begroting spitst zich

met name toe op twee uitschieters, t.w.
de vervanging van het dak van de loods en
de elektra en het herstellen c.q. vervangen
van de duikers op ons park.
T.a.v. het dak vraagt men zich af of het
begrote bedrag op basis van offertes is
opgevoerd. Voorzitter bouwcommissie
Wouter de Groot laat weten dat het be
drag is begroot op basis van internetprij
zen. Wouter wil eerst fiat van de vereni
ging hebben voordat offertes worden
aangevraagd. Nadat voor- en tegenstan
ders hun zegje hebben gedaan, stelt Evert
van Huijssteeden voor het bestuur fiat
voor de begroting te geven. Opgevraagde
offertes kunnen dan in de voorjaars-ALV
behandeld worden. Hier gaat men mee
akkoord.
T.a.v. de duikers laat Han weten dat het
nog niet zeker is dat de vereniging deze
kosten moet gaan dragen. Mogelijk dat de
gemeente of het waterschap verantwoor
delijk is. Dat wordt nog uitgezocht. Nico
lette vraagt zich af of deze post dan op de
begroting hoort. Ronald van Amersfoort
stelt voor deze post op voorzieningen te
zetten. Han gaat hiermee akkoord.
Aad vindt dat de speeltuin wel erg vaak op
verschillende posten op de begroting is
terug te vinden. Anniek Herder stelt voor
om 1 bedrag voor de speeltuin op te
voeren zodat later makkelijker bekeken
kan worden of het bedrag niet is over
schreden. Akkoord.
Dick Saher maakt zich zorgen over de
kosten/baten van de kantine. Han laat
weten dat de baten minder zijn door de
sluiting op zondag. Volgend jaar wordt
geprobeerd de zondagsopening weer
door te voeren. Hiervoor zijn echter
vrijwilligers nodig. Wederom wordt er
dus weer een oproep aan de leden gedaan.
Ook laat Han weten dat de prijzen in de
kantine wat zullen gaan stijgen, want die
zijn niet meer van deze tijd.
Vervolgens wordt de begroting met
meerderheid van stemmen aangenomen.
6. Ook worden alle door het bestuur
voorgestelde bedragen tav contributie e.
d. door de ALV aangenomen t.w.:
Contributie 2014 hele tuin: € 300 en halve
tuin € 222,50
Maximum prijs huisje: € 3500, kleine kas
€ 635 en grote kas € 1380.
Inschrijfgeld/contributie kandidaat-lid € 30.
Huur aanhanger € 10 per dag(vóór 17.00
uur retour)
De overige bedragen als borgsom, huur
kantine e.d. blijven ongewijzigd.
8. Het voorstel om de sleutels van de
toegangshekken te vervangen door gecer

tificeerde exemplaren wordt, mede door
de hoge kosten, niet aangenomen. Wel
worden de leden er nogmaals op gewezen
de hekken goed af te sluiten op de vastge
stelde tijden óók al zijn er nog vele tuin
ders op de tuin. Iedereen wordt geacht
een sleutel te hebben en kan er dus af.
Daar er niets verandert in het sleutelbeleid
zullen de vragen van Joke Groskamp door
de secretaris schriftelijk worden beant
woord.
9. Het bestuur zoekt nog naarstig naar een
nieuwe voorzitter tuincommissie en idem
winkel- commissie. De lopende zaken in
de winkel zullen voorlopig worden waar
genomen door Gonny van Velzen.
10. De vereniging telt dit jaar vier jubila
rissen. Jan Broos is 40 jaar lid en Hetty van
Slooten-Jacobs, Ab Mannaert en Ronald
Meijer allen 25 jaar. De laatste twee zijn
aanwezig op de ALV en ontvangen uit
handen van de voorzitter een jubileum
speld en een bos bloemen. De andere
jubilarissen ontvangen de versierselen op
een later tijdstip.
Marco Hulsbergen wordt door het be
stuur bedankt met een kadobon voor het
vervangen van de elektra in de winkel.
11. Rondvraag: Petra de Groot laat weten
dat het achter hek bij regenval weer onder
water staat. Bert: Er moet een rooster
komen met afvoer naar de sloot. Dit leg
gen we neer bij de bouwcie.
Nel Honkoop: Vlag hing pas half stok,
terwijl niemand wist voor wie. Bert: Moet
in de toekomst anders. Daar zullen we
zorgvuldiger mee om gaan.
Henk van Schagen vraagt zich af wat er aan
de hand is met de bijenkast in het
Kruydthuys. Wil Maris meldt dat het uit
stekend gaat met het bijenvolk, dat tijdelijk
elders is ondergebracht. In de komende
tijd wordt er e.e.a. veranderd aan de in
vliegopening van de kast, zodat het volk er
volgend jaar weer gebruik van kan maken.
Omdat het juridisch moeilijk is voor het
bestuur om, indien nodig, een lid te roye
ren, werken wij sinds begin 2013 met een
lidmaatschap in plaats van met een huur
overeenkomst. Een lidmaatschap is mak
kelijker te ontbinden dan een huurover
eenkomst. Vooralsnog krijgen alleen
nieuwe tuinders zo’n lidmaatschap. Piet
Honkoop stelt voor om op de ALV in
maart 2014 voor alle tuinders een lidmaat
schap-formulier klaar te hebben ter on
dertekening, die de huurovereenkomsten
gaat vervangen. De ALV stemt hier mee
in. Volgend jaar dus een lidmaatschap voor
alle ZWN leden.
Leo Pel, secretaris
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Nieuwjaarsreceptie
Tegen half twaalf was de kantine
geheel bezet met ZWN-ers, die el
kaar een gelukkig nieuwjaar wens
ten.
Ze hadden allen twee consumptiebonnen
gekregen bij binnenkomst zodat ze bij de
bar hun drankje konden halen. Ik heb ook
enkele nieuwe tuinders “gespot”, wat mij
zeer verheugde en hoop dat U allen zich
snel thuis zult voelen bij ZWN.

"Ome" Nico Cornelis in gesprek met Rook Bou
man (AVVN) tijdens de nieuwjaarsreceptie. DS

Bart, Sjoeke en Petra achter de bar. DS

De voorzitter sprak de leden toe en ook
hij bracht een nieuwjaarsgroet aan alle
leden en verkondigde gelijk dat het Alge
meen Werk op zaterdag samen zal gaan
met de Bouwcommissie, zodat er ook
andere werkzaamheden verricht kunnen
worden, zoals schilderwerk en dergelijke.

Aandacht voor de toespraak van de voorzitter. DS

De vrijwilligers werden beloond met een
heerlijke fles wijn, hiervoor dank!
In plaats van een broodje gezond, patatje
of balletje gehakt welk menig tuinder
omstreeks de lunchtijd meestal nuttigt,
werden ze nu voorzien van blokjes kaas,
worst, haring met uitjes en toastjes met
paling, zalm en krabsalade. Hartelijk dank
dames, dat jullie dit achter dat keuken
muurtje allemaal bereid hebben, klasse!!
We kunnen dit verslag afsluiten en consta
teren, dat het een gezellige nieuwjaarsbij
eenkomst was.
Ik wens dan ook iedereen een heel vrucht
baar tuinjaar toe met veel gezelligheid!!
Sjoeke

.

Kees de Zeeuw en Henk van Schagen. Foto: DS

Er wordt ook nog gelachen bij ZWN: Sjoeke en
Petra tijdens de nieuwjaarsreceptie. Foto Sjoeke
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Lente tip
Valentijnsdag is een voorbode van de
naderende lente.
Tijd voor het bestendigen van oude
liefdes of het aangaan van nieuwe.
Ook in vogelland.
Op 1 maart a.s. begint het 15e sei
zoen van “Beleef de Lente”. 17
Weken lang heb je via de webcams 
van Vogelbescherming Nederland een
kijkje in niet alleen vogelliefdes, maar
ook ruzies, complotten en intriges.
Niets menselijks is vogels vreemd.
En, dank zij infraroodcamera’s 24 uur
per etmaal live te volgen op internet.
In dit seizoen zijn de hoofdrolspelers:
de Steenuil, Oehoe (lijkt op onze
Ransuil, maar is veel groter en zwaar
der), Spreeuw, Huismus, Slechtvalk,
Torenvalk, Gekraagde Roodstaart,
Spreeuw en Ooievaar.

Nieuw! Vogelkijkhut aan de Maluslaan. Foto HvdD

De kantine in de
zomer
De kantine is deze zomer vooralsnog
alleen op de zaterdag geopend en wel
van 09.00 tot 16.00 uur.
De vrijwilligers ontvangen u als van
ouds met een heerlijk vers kopje kof
fie en appeltaart. Tijdens de lunch
worden broodjes gezond, gehaktbal,
kaas etc. geserveerd. Natuurlijk kunt
u ook kiezen voor een patatje of kro
ket. Kom langs, leer uw medetuinders
kennen en verneem het laatste
nieuws! DS

Ben je nieuwsgierig geworden, ver
geet dan niet om www.beleefdelente.
nl bij je favorieten te zetten.
HvD

Vervroegen van sla

De firma Heeremans op de dijk in actie na een
zware storm. Foto Sjoeke

Sla teel je meestal pas vanaf begin april in de volle grond. Aanvankelijk nog even afgedekt
door fleecedoek of gaatjesfolie om ze te beschermen tegen te koude nachten.
Maar ook nu zie je al slaplantjes in het tuincentrum of op de markt. Wat kun je daar
mee doen? Want voor de buitenteelt is het nog te koud. Maar onder glas in een kas
of koude bak voelen de jonge plantjes zich prima thuis. Problemen met allerlei plagen
zoals luis of slakken zijn immers in deze tijd van het jaar nog niet aan de orde. In de
kas gezet vanaf half februari zullen deze plantjes veel eerder tot mooie kropsla (of
botersla zoals ze ook wel genoemd wordt) uitgroeien dan bij buitenteelt. Twee
maanden na het planten zul je gegarandeerd mooie kroppen kunnen oogsten, dus vanaf
half april. Omdat kleine plantjes zich na mogelijke vorst sneller zullen herstellen dan
volle kroppen, zal de kans op vorstschade in de koude kas gering zijn, zeker als je de
jonge plantjes bovendien beschermt met acryldoek of met folie. Bij vorst zal de groei
dan niet stil vallen.
Maak wel de grond goed los en meng er organische mest doorheen. Geef na het
planten water met een gieter zonder broeskop zó, dat de grond tegen het perspotje
spoelt. Daarna twee weken geen water geven. Hierna voorzichtig beginnen met luchten,
aanvankelijk op een kier. Dan ook om de paar dagen water geven, zo mogelijk 's
ochtends. Gaandeweg steeds meer luchten, zeker als de temperatuur in de kas boven
de 20o dreigt uit te komen. Een automatische raamopener in je kas is dan ideaal!
Succes!
HvD

Ria Duineveld en George Huijsmans nemen even
een pauze. Foto Hans van Dijk
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Los Zand...
Op de jaarvergadering werden de leden
geconfronteerd met een, verwachte, ver
hoging van de contributie. De meesten
zagen de noodzaak wel in en gelukkig had
de heer Rook Bouman, afgevaardigde van
het AVVN, een prettige boodschap: de
afdracht aan het AVVN werd niet ver
hoogd! Helaas had de penningmeester met
deze mogelijkheid geen rekening gehou
den. Dit jaar hebben we dus allemaal € 1,75
te veel betaald...
De Noorderlaan ziet er met de nieuwe
haagbeukjes weer knap uit. De vervallen
opstallen van de manege zullen zo op den
duur aan het zicht worden onttrokken
(tenzij de edele viervoeters wel een beu
kenblaadje lusten..) Voor onze heggen
scheerders de nodige meters extra werk.
De kantine is voorzien van een internet
aansluiting! Daartoe is een kabel over het
Henstraplein gespannen. De chauffeurs
van bezoekende vrachtwagens moeten bij
het lossen daar wel even op letten..
Het inbrekersgilde heeft weer toegesla
gen. Er zijn dure spullen als kettingzagen
gestolen, maar er is vooral veel schade
aangericht. De dieven waren zo slim om
eerst de bewakingscamera's onklaar te
maken. Honderd procent inbraakvrij is
alleen een fort. Maar met een aantal goed
doordachte maatregelen kom je een heel
eind.

De nieuwe haagbeukjes zorgen voor een keurige
aanblik van de Noorderlaan. Foto Hans van Dijk

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

In onze speeltuin zijn oa walnootbomen
geplant. Konden de kinderen er alvast
maar in klimmen en er een schommeltje
aan ophangen... Nog een paar jaartjes ge
duld.

Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher M24
Joke Groskamp L24
Hans van Dijk L15

Onze imkers Wil en Raymond krijgen
steeds meer bekendheid. Behalve hun
bijenkasten op ons complex, zijn ze ook
te vinden op de Schoffeltuintjes in het
Noordersportpark en nu zelfs bij onze
collega's van vtv De Hofgeest in de Velser
broek. We verwachten wel een paar
potjes honing op de Opentuindag!

Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen, L22
Secretaris: Leo Pel, S20
Penningmeester: Han Assman H26

Oceanologen menen te kunnen voorspel
len dat ons een behoorlijk warme zomer
te wachten staat. De golfstroom El Nino
is daar de veroorzaker van. Regenen blijft
het wel...en zo niet, dan hebben de mensen
die pomp hebben laten slaan een vooruit
ziende blik gehad!
Dick Saher
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Gironummer ZWN: 13256
De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.

Het slaan van een bron voor een pomp. Foto HvD

Inleveren kopy tot uiterlijk:
1 mei (zomernummer)

