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De Tuinfluiter
Agenda
Zaterdag 26 maart, 09.00 uur
Natuurexcursie
Start bij kantine (zie blz. 11)
Zaterdag 2 april 14.00 uur Kantine
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 9 april, 13.30 uur
Stekjesmarkt Brederodehuys
Santpoort - Zuid
Zaterdag 23 april
Plantjesmarkt Voorplein
Zondag 29 mei
Pannenkoekenmiddag Kantine/Terras
Zaterdag 2 juli
Open Tuindag

Voordelig
Dichtbij!!
Potgrond:
€ 2,75 per zak, per 5: € 12,50
Tuinaarde:
€ 1,75 per zak, per 5: € 7,50
Compost: € 2,50 per zak
Koemestkorrels: € 7,25 per zak
Alle soorten meststoffen
Zie voor het gehele assortiment
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We hadden ook de afgelopen winter te maken met in het algemeen relatief hoge temperaturen. Zo'n
zachte winter heeft zijn voordelen. De natuur ontwaakt eerder uit haar winterslaap en toont deels al voor
de jaarwisseling dat het nieuwe leven weer van start is gegaan. De late zomer, het najaar en winter waren
voor het merendeel zacht met aangename temperaturen maar wel bijzonder nat. En dat laatste niet voor
het eerst. Bij het winterklaar maken van de tuin zag ik veel gewassen waarvan de wortels verrot waren
door langdurig verblijf in zompige grond. Ten dode opgeschreven dus. Maar hoge temperaturen hebben
ook voordelen. Zie het artikel op pagina 5. HvD

Nieuwe huisjes op de Berkenlaan
Heeft u ze al gezien; onze twee
huisvlijt-huisjes op Berkenlaan 13?
Deze huisjes hebben wij geplaatst om te
delen!
Wij houden namelijk niet van weggooien, 
maar van delen en eigenlijk willen we ge
woon minderrr; minder spullen, verpak
kingen, plastic en E nummers. Dus niet
koken uit pakjes en zakjes maar uit eigen
tuin.
Dat hergebruiken, delen, consuminderen
en beetje bij beetje het moestuinvak onder
de knie krijgen proberen we sinds begin
van dit jaar dus op de Berkenlaan 13.
De eerste stap is dat we deze twee huisje
in elkaar hebben getimmerd en geverfd
met verf wat nog op zolder stond. Deze
huisjes zijn voor iedereen en wel hierom:
Het gele huisje is een mini bibliotheek; een
boek pakken mag, ruilen is nog beter. Een
boek houden is ook oké en deze minibieb
vullen is helemaal top! Dus als je nog
boeken over hebt neem deze de volgende

keer mee; je kan ze dan in onze minibieb
achterlaten.
Het zwarte huisje is een zaadjes-ruilplek.
Heb je nog zaden, bolletjes of andere
dingen die we op de moestuin kunnen
zaaien/planten neem deze dan mee, want
je kan ook deze achterlaten in dit kastje.
Hetzelfde principe is van kracht: pakken
mag, ruilen is nog beter en het zwarte
huisje vullen met zaadjes is helemaal top!
Verder ligt in het zwarte huisje ook nog
een heuse echte geocaching schat. Geoca
ching is een schatzoekspel in de echte
wereld, gebruik makend van GPS-ontvan
gers. Deelnemers navigeren naar een
specifieke set van GPS coördinaten en
doen dan een poging de geocache (contai
ner) te vinden die op die locatie is verstopt.
Wil je meer weten over geocaching? Kijk
dan eens op www.geocaching.nl
We hopen dat veel mensen plezier hebben
van de huisjes. Nogmaals, voel je vrij om
te pakken, lenen of bij te vullen.
Christy en Jolanda.

Van de bestuurstafel
Na uitvoerig overleg heeft het bestuur
besloten de herziene reglementen in de
komende tijd nogmaals onder de loep te
nemen. Met name de bezoeken van Cees
Pel aan de “reglementen-bijeenkomsten”
van het AVVN in Utrecht hebben geleid
tot voortschrijdend inzicht. De voorbeeld
reglementen van het AVVN zijn juridisch
getoetst aan de dagelijkse praktijk bij
volkstuinverenigingen. Dat vindt het be
stuur belangrijk en daarop hebben wij
besloten deze voorbeeld reglementen als
leidraad te nemen voor komende wijzigin
gen. Hierover zullen we opnieuw in over
leg gaan met hen, die zich in de afgelopen
tijd hebben beziggehouden met de wijzi
gingen.
Begin februari is er door ZWN een ro
buuste tweedehands tractor aangeschaft,

die de oude, gammele, oldtimer vervangt.
De tractor is niet alleen zwaarder met
meer vermogen, maar ook breder inzet
baar. Zo heeft het voertuig een kiepinstal
latie waarmee grond kan worden ver
plaatst en kunnen er diverse apparaten op
worden aangesloten als een sneeuwschui
ver en een hefinstallatie voor pallets.
Kortom, een aanwinst voor de vereniging.
Na goed overleg met het bestuur heeft
Annemiek van Soest half februari besloten
haar tuin over te dragen aan de vereniging.
Mede door gezondheidsproblemen bleek
zij niet meer in staat de tuin naar behoren
te onderhouden. Onder leiding van de
voorzitter Tuincommissie en in het bijzijn
van Annemiek is de tuin ontruimd. De
komende tijd hoopt de commissie de tuin
weer rijp te maken voor uitgifte. LP

Alg. Werk in gevecht met woekerende bamboe
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In het eerste lentezonnetje verheugen de meiden
An Soonius en Astrid Otten zich al op het komen
de tuinseizoen. HvD

Komkommerkruid heeft meestal blauwe bloemen

Nieuwjaarsreceptie
Om kwart voor twaalf was de kan
tine behoorlijk vol en werden er
druk nieuwjaarsgroeten
gedeeld.
Patricia verstrekte elke tuinder twee
consumptiebonnen en Leonie ging rond
met de hapjes.
Nadat iedereen een plekje had gevonden
en de gesprekken op gang kwamen vroeg
de voorzitter halverwege het woord. Hij
meldde dat het jaar 2015 positief afgeslo
ten was met de gezellige Kerstin, waar
velen aanwezig waren. Ook hadden tuin
ders zich opgegeven om wat extra werk
zaamheden onderhanden te nemen wat
hard nodig is om ons prachtige tuincom
plex mooi te houden. Voor komend jaar
worden nieuwe plannen gesmeed die op
de bestuursvergadering doorgenomen
worden.
Verder wenste de voorzitter ons allen een
mandenvolle, smakelijke oogst toe in
2016!!
Sjoeke

Aart en Cees aan het werk met de Iseki Landhope trekker die in de plaats is gekomen voor het vertrouw
de oranje monstertje Kubota. Waar de laatste alleen zijn trekkracht kon demonstreren is de Iseki tot veel
meer in staat. Voor en achter is hij uitgerust met een hefinrichting. Hij kan dus scheppen, schuiven en til
len. Aan de achterzijde kan je bijv. een frees, grasmaaier of een ploeg bevestigen. De aanschaf bleek ook
nog eens financieel mee te vallen! DS

Tuinonderhoud
In het winternummer van de Tuinfluiter heeft een artikel gestaan over
het tuinonderhoud.
In dit artikel is aangegeven dat naar aanleiding van de najaarskeuring bij een aantal
tuinen achterstallig onderhoud is geconstateerd.
Op 16 januari 2016 zijn de voorzitter, secretaris en ondergetekende in gesprek gegaan
met de tuinders die het betrof. Het doel was om er achter te komen waarom het zover
heeft kunnen komen en om te horen wat de tuinders voor oplossing in het vooruitzicht
stelden.
Na de oproep om op de bespreking te komen heeft een tuinder aangekondigd de tuin
op te zeggen. Een tweede tuinder vroeg of het nodig was om nog langs te komen omdat
hij al was begonnen met het op orde brengen van de tuin. Wij hebben toch gevraagd
langs te komen. De rest van de opgeroepen tuinders zijn gekomen en hebben ieder op
zijn eigen wijze verteld wat de reden was van het achterstallig onderhoud.

Nu is het pas echt
naar m'n smaak!
Het komt niet al te vaak voor dat een
kersverse tuinder zich geheel naar wens
installeert en vervolgens verhuist naar een
andere plek. Bert Mooijekind, onze nieu
we penningmeester, hoogde zijn tuin op,
legde paden en terras aan, plaatste een
grote kas en een prachtig huisje en verkas
te vervolgens naar de Singellaan. En daar
gebeurde weer precies hetzelfde; het per
ceel ken je niet meer terug. Het is dat er
geen voorzieningen zijn, anders zou je er
zo willen wonen! Alleen het terras aan de
Singel al; wat een rust! Wensen Monique
en Bert daar vele zonnige zomers!
DS

Het was een open gesprek met alle aanwezigen waarin op positieve wijze van gedach
ten is gewisseld. Alle aanwezigen waren het eens met de zienswijze van het bestuur.
Wel waren er diverse vragen en opmerkingen. Zo was een van de tuinders bang dat
wij te streng zouden worden. Een andere tuinder vroeg zich af of wij nu alleen maar
strakke tuinen mochten hebben en of wij wel het verschil wisten te maken met natuur
lijk tuinieren. Een andere tuinders doet al 25 jaar zoals hij het nu doet en had al eerder
opmerkingen gehad. Of deze tuinder het beter gaat doen moeten wij dus afwachten.
Zoals al in het artikel al was aangeven was het bij de keuring niet te doen om de manier
van tuinieren of om naleven van de regels maar zuiver om achterstallig onderhoud/
verwaarlozing.
Al met al hebben tuinders en bestuur het een goed gevoel aan de bijeenkomst over
gehouden.
Cees Pel
vz Tuincommissie

Bert nodigt me met gepaste trots uit een kijkje te
nemen in zijn nieuw opgebouwde huisje. De stenen
onderzijde is het enige wat herinnert aan de oude
situatie. De opbouw, dak en vloer zijn door hem
zelf vernieuwd. Binnenkort wordt er begonnen aan
het aftimmeren van het interieur.
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Verslag Redactie

Jaarverslag secretaris 2015

In 2015 zijn volgens planning 4 edities
uitgebracht met gemiddeld 13 pagi
na's. De samenwerking met Editoo,
onze drukker in Arnhem, verliep uit
stekend. Twee van onze redacteu
ren bezochten een workshop in
Utrecht waar nieuwe ontwikkelingen
binnen de bladenbranch werden be
sproken. De redactie bleef ongewij
zigd en bestond uit Joke Groskamp,
Hans van Dijk en Dick Saher.

In 2015 hebben we afscheid moeten
nemen van drie bekende ZWN-gezichten:
Nel Honkoop, de vrouw van onze oud-
penningmeester Piet Honkoop, Huib van
Slooten, oud-penningmeester en Cor
Barens, één van onze langst zittende leden.
In de ALV hebben wij stil gestaan bij hun
overlijden.
Achttien personen schreven zich in 2015
in als kandidaat-lid. Vier van hen hebben
ondertussen een tuin. Daartegenover
stonden acht opzeggingen, waaronder
zoals bekend de ex-penningmeester, die
door de vereniging is geroyeerd.
Vier tuinders maakten gebruik van tuinruil.
Per 1 januari 2016 telt de wachtlijst 20
kandidaat-leden.

De Tuinfluiters werden bezorgd door:
Hetty van Slooten, Sjoeke Akse, Ria
Duineveld, Tiny Pleiter, Jana Ender,
Tineke Hurkmans, Fenna Kleinen
broich, mevr. Van Wakeren, Christa
en Henk van Schagen, Wim Laan, Jos
hua van der Poll, Paul Coesel, Hein
Leenen, Gerard de Kuyper, Flip
Henstra, René Jochems, de heer G.
van Leeuwen, Piet van Emmerik, Dick
Saher en Menno Sjoordema. Bedankt
voor jullie tijd en inzet!
DS

Begin 2015 waren er wederom problemen
met het gemaal bij de Singel. Het water in
de treksloten steeg weer tot ongekende
hoogte, waardoor verschillende tuinen
overstroomden. Uiteindelijk is alles gere
pareerd en zakte het waterpeil weer snel.
De rest van het jaar heeft de pomp naar

behoren gewerkt.
Met de benoeming van Cees Pel als voor
zitter tuincommissie en de heren Bert
Mooijekind en Rob de Zwart als penning
meesters ad interim is de bestuurlijke
bezetting van ZWN weer op peil.
De penningmeesters hebben de financiële
chaos, die in 2014/2015 was ontstaan zo
goed en zo kwaad als het ging opgelost.
Daarnaast heeft m.n. Rob zich intensief
bezig gehouden met de ICT binnen de
vereniging. Dat is niet alleen binnen het
bestuur zichtbaar in een omvangrijk boek
houd- en secretariaatsprogramma, maar
ook op de website, waar bijvoorbeeld de
Tuinfluiter weer is door te bladeren.
Met de grote verbouwing van de kantine/
keuken, waarbij naast de aannemer ook
vele tuinders de handen uit de mouwen
hebben gestoken, en de daarop volgende
opening tijdens de Kerst-Inn werd 2015 in
stijl afgesloten.
We hopen met vereende krachten de
stijgende lijn waarin ZWN zich bevindt in
2016 voort te zetten.
LP

Blauwe reiger kwam deze winter niets te kort.

Jaarverslag Evenementencommissie
Het jaar 2015 begon kalm. In de winter
maanden was het rustig want ja, wie gaat
er naar de tuin toe met regen of een harde
wind? Wel komen er de vaste klanten op
de zaterdagmorgen om een kopje koffie
te halen en gelijk een praatje te maken met
de andere mensen. De vooruitzichten
voor de kantine zien er goed uit, er komt
een metamorfose aan. De planning is on
geveer in oktober. Het weer knapt weer
op dus de mensen gaan weer naar de
tuintjes toe, er zal toch gespit en geplant
moeten worden anders krijgen we niks te
eten. Hier komt onze verenigingsnaam
vandaan, “ZONDER WERKEN NIETS”.
Het zonnetje laat zich weer zien en de
temperatuur gaat weer omhoog, het ter
ras loopt weer vol en dat is een goed
teken. In april kunnen de tuinders hun zelf
opgekweekte gewassen verkopen op de
plantjesmarkt die op het voorplein wordt
gehouden. Rond mei komt de vraag: gaat
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het nog door? Wat bedoelt u? Nou, het
pannenkoeken bakken. Maar natuurlijk
gaat dat door. Vijf personen waren er mee
bezig, vier aan het bakken en een aan het
uitdelen. Dat liep als een trein, veel kinde
ren maar ook grote kinderen kwamen
eten. Een pannenkoek met spek of met
kaas en vergeet de stroop erop niet. Het
was erg gezellig en druk. Misschien vol
gend jaar weer. De open tuindag was ook
lekker druk. Het weer op die dag was
wisselend met af en toe een bui.
Toen was het oktober en daar stond de
aannemer voor de deur. Ja het was einde
lijk zover, de verbouwing ging beginnen.
De bar werd van zijn plaats gehaald, de
keuken gesloopt, alle elektra uit de keuken
gehaald, de vloer in het halletje eruit,
kortom, het was een grote bouwput.
Daarna is het opbouwen heen gegaan en
toen de aannemer klaar was, ging de
schilderploeg aan de gang. Eerst alles goed

schuren en de naden dicht maken en toen
werd er geschilderd. De spullen opgehan
gen en de kantine was weer open. Het
ziet er goed uit. Voor de opening van de
nieuwe kantine is bedacht een kerst-inn te
houden voor iedereen. Dat was een heel
goed idee en dat hebben we geweten, het
was druk en gezellig. De oliebollen, wor
sten en de snert waren op, maar niet de
glühwein. Daar was het toch net iets te
warm voor op die avond.
Tenslotte voor de mensen die geholpen
hebben met de op- en afbouw van de
evenementen en de barmensen die op die
dagen de hele dag hebben gestaan: bedankt
voor de samenwerking. Ik wil ook de
barmensen bedanken die elke zaterdag
achter de bar en in de keuken staan. Ik
hoop dat ik in 2016 ook een beroep op
jullie kan doen.
Bart Tromp, Kantinebeheerder

Voorjaar begint steeds eerder
Voor een tuinder blijft er altijd wel iets te wensen over. Als het al niet te nat is, dan is
het wel te droog. En, het is of te warm of te koud. En hoe gaan we schimmels en an
dere ziekten en plagen te lijf om ons van een gezonde en lekkere oogst te kunnen
verzekeren? Of, hoe zorgen we ervoor dat niet al het fruit door vogels verorberd
wordt en er ook nog iets voor onszelf te smikkelen overblijft?
Gelukkig voor ons tuinders blijkt nu, dat in de natuur het groeiseizoen de laatste 15
jaar gemiddeld bijna een maand langer duurde dan 50 jaar eerder. Dit alles als gevolg
van de sterk gestegen temperaturen. De sterkste vervroeging zien we bij winterbloei
ers zoals bijvoorbeeld gele kornoelje, hazelaar en winterbollen. We herinneren ons
waarschijnlijk nog wel de warme lente van 2014. De natuur was toen behoorlijk "van
slag" en eerder dan gewoonlijk kondigde het begin van de lente zich al aan met bladen bloemontwikkeling. De gemiddelde wintertemperatuur lag deze eeuw bijna 2° C
hoger dan in het midden van de vorige eeuw.
Het voorjaar van 2016 is zelfs anderhalve maand eerder begonnen, dan op grond van
het langjarig gemiddelde verwacht mocht worden. De basis voor een te verwachten
lang groeiseizoen is hiermee hopelijk gelegd. In afgelopen decembermaand konden we
al van vroege winterbloeiers genieten. Door het steeds vaker voorkomen van deze
uitzonderlijke omstandigheden, vindt gewenning plaats. Hierdoor voelt dit voor veel
mensen als heel normaal.

Wilgenkatje

Kerstinn
Bij het binnenkomen werd je al
vrolijk van het winterse sfeertje!
Helaas zonder sneeuw, maar men kon zich
heerlijk verwarmen met een glaasje glüh
wein en bij de brandende vuurkorven. Op
het grote hek branden ook allemaal kerst
lichtjes en in de ZWN winkel, waar straks
weer voor menig tuider van alles op tuin
gebied te koop is, branden de kerstlichtjes,
wat erg sfeervol was.
De tuinders genoten van de overheerlijke
oliebollen en de broodjes worst. Leo was
snel los met de oliebollen zodat hij samen
met John, na hard werken, ook even na
kon genieten. Bart Tromp en Bert Mooi
jekind stonden met erwtensoep, die even
eens bij veel mensen zeer in trek was.

Niet alleen is het begin van het groeiseizoen vervroegd, het groeiseizoen eindigt ook
later. Deze vervroeging van het voorjaar opgeteld bij de vertraging in de herfst levert
voor de afgelopen 15 jaar tezamen een verlenging op van het groeiseizoen van 26 dagen
in vergelijking met een halve eeuw eerder. In 2005 was dit zelfs 41 dagen langer.
Het veranderende gedrag van de natuur is ook voor ons tuinders een gegeven. Dit
betekent, dat ook wij hierop kunnen anticiperen en eerder met diverse teelten kunnen
starten, dan we op grond van langjarige ervaring gewend waren. Als dan ook nog de
temperatuur omhoog gaat en het steeds krachtiger wordende zonnetje de grond
verwarmt zijn we snel geneigd helemaal los te gaan.
Zit er ook een keerzijde aan deze medaille? In hoeverre zijn deze veranderingen van
invloed op de komst van allerlei nieuwe plagen? We wachten het af. Ik hervatte mijn
hobby zo halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw op een stuk grond - paar
denweitje genaamd, hoewel ik er nooit een dier zag grazen - dat jarenlang had braak
gelegen. Van een plaag als witte vlieg had ik nog nooit gehoord. In mijn eerste tuinjaar
heb ik een geweldig overvloedige oogst gehad o.a. van prachtige tomaten en dat alles
gewoon buiten zonder enige bescherming van glas of zoiets. Kom daar nu nog maar
eens om!
De warmste lente was in 2014 met een gemiddelde van 11, 2° C. en het ziet er nu al
naar uit dat we in 2016 dicht in de buurt van deze waarde zullen komen.
In elk jaar van deze eeuw zien we een positieve verandering in de lengte van het
groeiseizoen, met in 2005 zelfs een verlenging met 41 dagen, dus bijna anderhalve
maand. Dat telt wel even aan!
Hans van Dijk

Bij deze Kerstin hebben de tuinders de
vernieuwde kantine mogen bewonderen.
In de wandelgangen hoorde ik lovende
woorden, dus mag dit een compliment zijn
voor de Bouwcommissie en degenen die
een steentje hebben bijgedragen.
Ook waren er gelukkig nieuwe tuinders
aanwezig die het een leuk initiatief vonden;
dat is toch een mooi en positief geluid voor
de organisatoren!!
Al met al was het een zeer geslaagd eve
nement met een gezellige sfeer!
Sjoeke

Gele kornoelje, cornus mas 8 jan 2016
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 2 april om 14.00 uur in de kantine
Agenda
01. Opening en welkom, vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken (bericht van verhindering, AVVN-congres zaterdag 18 juni, wie
gaat er heen?)
03. Bestuursmededelingen: o.a. vaststellen Open Tuindag 2 juli.
04. Vaststellen notulen ALV 31 oktober 2015 (zie Tuinfluiter)
05. Jaarverslag secretaris (zie Tuinfluiter)
06. Financieel verslag boekjaar 2015 (ter inzage in kantine + verzonden per nieuwsbrief)
07. Verslag kascommissie 2015 en decharge aan penningmeester
08. Commissieverslagen 2015 (zie Tuinfluiter)
Pauze
09. Vaststellen aftreedrooster bestuur. Dit jaar dient de penningmeester af te treden
(vacant), de voorzitter kantine- en evenementencommissie en de voorzitter NVT. Deze
laatste functie kennen wij niet meer (ondergebracht bij tuincommissie). Voorgesteld
wordt om een nieuwe bestuursfunctie in te stellen: bestuurslid ICT/2e penningmeester.
10. Verkiezing bestuursleden volgens aftreedrooster vastgesteld op de ALV 27 oktober
2009:
Aftreedbaar: Penningmeester(vacant), bestuurslid ICT/2e penningmeester(vacant) en
Bart Tromp, voorzitter kantine- en evenementencommissie. Indien geen tegenkandi
daten beschikbaar zijn, stelt het bestuur voor Bart Tromp te herbenoemen. Tevens
draagt het bestuur Bert Mooijekind voor als nieuwe penningmeester en Rob de Zwart
als bestuurslid ICT/2e penningmeester.
Bij een 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 2016
Volgens de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement treden de leden van de com
missies jaarlijks af en zijn zij terstond herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk
worden gesteld vóór de ALV, waarin de verkiezing plaats vindt:

Eén van de fraaie boeketten die Sjoeke eind-zomer
maakte ter opfleuring van de kantine.

Het seizoen gaat weer beginnen! Maak ook eens
een foto voor in de Tuinfluiter!

Winkelcommissie: Voorzitter Tous Wijkhuizen. Leden: Marianne Verschoor, Hans
Weel, Hermy de Bont en Joke Groskamp (nieuw).
Bouw-, Taxatiecommissie: Voorzitter: Wouter de Groot. Leden: Pieter Nieuwenhuij
zen, Jacques Akse en Kees Gest
Tuincommissie: Voorzitter: (nieuw) Cees Pel. Leden: Bert van der Scheur, Dennis
Kamst, Gert Jan Schaafsma, Gerard de Kuyper, Ron Visser, Marco Hulsbergen en Eef
van Huijssteden (namens NVT).
Evenementencommissie: Voorzitter: Bart Tromp (tevens beheerder verenigingsge
bouw). Leden: Sjoeke Akse, Petra de Groot, Rene IJzendoorn en John Engelchor, Kees
Gest, Leonie Hermus, Arie van der Velden, Carla Levers en Fenna Kleinenbroich.
Kascommissie: Nico de Bont, Leks Epping en Hans Hein. Daar deze heren alle drie dit
jaar voor de eerste keer in de kascie plaatsgenomen hebben en er nu één moet worden
vervangen willen we dit bepalen tijdens de ALV.
Redactie Tuinfluiter: Hoofdredacteur: Dick Saher. Leden: Joke Groskamp en Hans 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. Onder
werpen voor de rondvraag kunnen vóór aanvang en in de pauze van de ALV worden
ingediend.
Wij hopen op een prettige vergadering.
Bert van Velzen, voorzitter
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Leo Pel, secretaris

Mutaties leden
Nieuwe leden:
Martien van Woerkom
Kursat Duru
Martina van Zonderen
Steffany Janssen
Rob Kok

19-12-2015
23-12-2015
23-12-2015
06-02-2016
11-02-2016

Tuinruil:
Jolanda van de Weerd van Malus 2A/n naar
B 13
Bert Mooijekind van Hazelaarlaan 5 naar
Singel 12
Van kandidaat naar tuinder-lid:
Alex Piepenbrock naar L14
Han van Norde naar L32
Fanneke Verlind naar M 2A/n
Fenna Kleinenbroich naar tuin H5

Jaarverslag Bouwcommissie2014 en 2015
2014 en 2015 waren twee jaren van aanpakken….
Meest in het oog sprong daarbij de dak van onze loods in 2014 en de verbouwing van
onze keuken in 2015.
Er is echter veel meer gedaan. Kleine klusjes, opgepakt door enthousiaste mensen….
Te denken valt hierbij aan:
* Waterleiding in de loods opnieuw isoleren.
* WIFI kabel van de bestuurskamer naar de kantine ingraven.
* Hekwerk plaatsen aan het einde van de maluslaan.
* De landhoofden van de brug over de sloot weer laten aansluiten met het wegdek.
* Dakgoot achter onze loods repareren.
* Water drainage systeem maken bij het hek aan de Slaperdijk.
* Nieuw publicatie bord plaatsen bij het hekwerk aan de Slaperdijk.
* Anti klimstrook op hekwerk plaatsen.
* Buitenverlichting plaatsen boven de toiletten.
* Tuinbanken van het park schilderen.
* Nieuwe verlichting in de loods
* Kantine geschuurd en geschilderd
Bovenstaande punten zijn eigenlijk het mooiste resultaat. Natuurlijk…. Gelukkig is het
dak weer heel van onze loods, en natuurlijk moest de keuken verbouwd worden om
te voldoen aan hedendaagse kwaliteitseisen… Maar bovenstaande punten zijn door
onszelf gedaan. Door enthousiaste leden die de handen uit de mouwen staken. Niet
per se bouwkommissie leden, maar door ieder willekeurig lid. Een lid dat goed is
elektra en WIFI, en lid dat goed is in schuren en verven, en lid dat het fijn vindt om te
timmeren en iets van hout te maken. Gewoon willekeurige leden die de vereniging een
dienst willen bewijzen.
Namens ZWN bedankt voor jullie inzet.
Volgend jaar in 2016 staat er weer veel op het programma. Ook dan hoopt ZWN weer
van ieder lid gebruik te mogen maken om…. te schilderen, te zagen, te scheppen en
te timmeren.
Alvast bedankt voor jullie inzet.
De Bouwcommissie.

Tijden veranderen
Op de Berkenlaan sprak ik een tuinder die
daar al jaren zijn hobby uitoefent, sterker
nog, zijn vader zat daar al zijn halve leven.
Die vader liet hem behalve de liefde voor
tuinieren, ook zijn tuingereedschap na. De
nu gebruikte schoffel gaat nog elke week
de grond in en dat kon je goed zien: het
stukje ijzer aan de voet was niet breder
dan een centimeter of vijf. Maar waarom
zou je een nieuwe kopen? Ideaal voor
tussen de jonge plantjes! Bovendien, wat
is er rustgevender dan een halfuurtje
schoffelen?
Tja. Vroeger misschien, nu hebben we daar
nauwelijks tijd voor. Onkruid bestrijden
we met chemicaliën of om helemaal van
het probleem af te zijn, we plaveien de zaak
dicht met tegels. We vergeten helaas te
zorgen voor een waterafvoer zodat het
terras na een jaar veranderd is in een
glibberige mos- en algenbaan. Maar daar is
een oplossing voor! De hogedrukreiniger!
Heb je op de tuin wel een aggregaat voor
nodig. Maar die wilde je toch al aanschaffen
voor het knippen van de heg, het wegpom
pen van regenwater en het bladblazen.

En die man die in alle rust wat wilde
schoffelen? Die ergert zich aan al die ge
motoriseerde herriedingen en ziet in het
Tuinreglement dat hij gelukkig niets heeft
te vrezen op zon- en feestdagen en tussen
11 en 16 uur (in de zomer). Dat is dan
wel weer jammer voor de mensen die na
een drukke dag even willen bijkomen op
hun tuin of daar in alle rust hun avondeten
willen nuttigen…
DS

.

Los zand...
Er zijn twee kleine paalwoningen op
de Berkenlaan verschenen. Nieuws
gierig wierp ik bij beide een blik naar
binnen. Aha! een bibliotheek! Welis
waar nu nog van bescheiden omvang
maar ik weet uit ervaring dat dat bin
nen de kortste keren kan veranderen.
Velen van ons zitten met overvolle
boekenkasten en weten dat "De Sleg
te" niet op hen zit te wachten..
Als gevolg van een moment van onop
lettendheid, is onze nieuwe hakselaar
voorlopig niet te gebruiken. Voor dat
u uw houtafval op de takkenwallen
deponeert, graag eerst contact opne
men met de Tuincommissie.
Via De Tuinliefhebber, het orgaan van
het AVVN, kreeg ik het nieuwtje te
lezen dat de Haarlemse volkstuinen in
onderhandeling zijn met de gemeente
over verlenging van het huurcontract.
Normaal gaat dat over een looptijd
van 10 jaar. Nu wil de gemeente niet
verder gaan dan 5 jaar en bij één ver
eniging zelfs niet meer dan 1 jaar.
Kreeg zomaar het vermoeden dat het
daarbij om ZWN gaat...
In het komende zaai- plantseizoen
moeten we het stellen zonder ons
vertrouwde tuincentrum Oxalis. Ge
lukkig staan de kool-, sla- en kruiden
plantjes ook volop bij Tuincentrum
Haan aan de Hagelingerweg. Of er dit
jaar ook chrysantenstekken te koop
zijn, moet nog even nagevraagd wor
den.
Bent u de nieuwe trekker al tegenge
komen? Blauw in plaats van oranje.
Dat is even wennen. Kan ook een
stuk harder rijden. Je schijnt er een
rijbewijs voor nodig te hebben.. DS

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
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Kwaliteit en toch
redelijke prijzen!
Bezoek onze winkel:
Gereedschappen
Bats
Beugelzaag

€12,50
7,50

Bladhark nylon

8,95

Bollenplanter

5,50

Cultivator

8,95

Gieter, 10 liter grijs

4,95

Gieter, 10 liter groen

3,00

Graskantschaar

8,75

Graskantsteker

16,95

Handschepje

3,25

Handharkje

4,25

Handvat

6,25

Handvat, kruiwagen

1,00

Hak

9,90

Hark, 10 tands los

2,95

Hark, 8 tands

9,95

Hark, 12 tands

10,95

Heggenschaar

25,50

Onkruidborstel

6,95

Plantenspuit 1,5L

5,45

Schoffel recht 16cm

11,95

Schoffel met steel

12,95

Schoffel rond, lange steel

12,95

Schoffel rond, korte steel

10,85

Schrepel

7,50

Snoeischaar bloemen

5,50

Snoeischaar

6,90

Snoeizaag

6,95

Spade

21,55

Spade

29,50

Spitvork

20,95

Steel voor bezem

1,50

Steel voor hark 1,5m.

3,95

Steel voor bats, schop

10,95

Binddraad 30m.

1,50

Bazaltlava 2 kg.

Boomband per m.

1,00

Bazaltlava 20 kg.

Boompalen, 6,5 x 200cm

4,95

Beendermeel 1 kg.

2,15

Chrysantengaas 100cm

1,20

Beendermeel 25 kg.

53,75

Drainageslang 60mm, per m.

2,60

Betoniet 2 kg.

1,70

Einddop drainage

0,60

Bitterzout 2 kg.

0,90

Emmer, grijs 10 liter

1,60

Bloedmeel 1 kg.

2,50

Gaas zeskant, 200cm breed, pm

2,95

Bloedmeel 20 kg.

45,00

Gaas zeskant, 100cm breed, pm

1,75

Compostmaker Redinit 1 kg.

Gronddoek, 130cm breed

1,00

Culterra korrels 10 kg.

Gronddoekpennen, metaal, 5 st.

1,25

GazonA-Z

Handschoenen, winter, geel

4,00

Kalk, korrel- 2 kg.

0,90

Handschoenen, tricot

2,00

Kalk, korrel- 25 kg.

10,50

Handschoenen, dames-

0,80

Kalk, poeder- 2 kg.

0,75

Handschoenen, werk-

2,95

Kalk, poeder- 25 kg.

7,75

Mollenklem

9,95

Kieseriet 2 kg.

1,40

Muizenval

1,00

Kieseriet 25 kg.

16,00

Netbevestiger

3,50

Koemestkorrels 10 kg.

7,95

Netten, fijnmazig 5x4m.

8,50

Patentkali 2 kg.

2,40

Netten, fijnmazig 5,5m.

9,95

Patentkali 25 kg.

30,00

Netten, grofmazig 5x2m.

4,25

Vinassekali

Netten, grofmazig 5x4m.

5,25

Netten, grofmazig 5x5m.

6,15

Gewasbeschermingsmiddelen

Plantgeleiders, 20 stuks, 3 mat.

0,90

Escar Go 500 gr. (slakken)

7,95

Plantgeleider, band

1,25

Escar Go 200 gr. (slakken)

4,50

Raffia 50gr.

1,15

Knolvoetvrij 200 gr.

6,95

Schakelband

1,25

Spruzit

8,50

Schuurpapier

0,35

Wortelvliegvrij 200 gr.

7,25

Steek-etiket, kunststof wit 10st

1,00

Temperzon, blik 750cc

9,95

Diversen

Tonkinstokken 12/14 150cm

0,40

Gasflesvulling

30,00

Tonkinstokken 15/17 180cm

0,80

Gasfles borg

20,00

Tonkinstokken 20/22 270cm

1,40

Sleutel waterkraan

3,00

Tuintouw, 75m

2,50

Sleutel hek/wc

5,00

Vachtrol, Temperzon

2,00

Kweekkas

3,95

Verfrol, Temperzon

1,00

Vogelverschrikker, strip

0,70

Grond
Boomschors, 75 liter

11,75

Steel voor spade

5,40

Compostaarde, 45 liter

2,75

Verplantschepje

4,75

Potgrond, 45 liter

2,75

Voegenkrabber, lange steel

7,50

Tuinaarde, 40 liter

1,75

Voegenmes

4,25

Tuinaarde, 40L, 5 zakken voor

7,50

Turfmolm, 45 liter

4,25

Zaaigrond, 45 liter

3,85

Zand, 20 kg. bezorgd

2,10

Tuinmateriaal
Afdekfolie voor grond, per mtr.

4,95

Bamboestokjes 40cm, 50 stuks

1,00

Beugels voor hanging baskets

3,15

Meststoffen

Beugels voor plantenbak

3,15

Algenkalk 2 kg.

1,75

Bezem met steel

5,00

Algenkalk 20 kg.

13,00
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1,25
25,00

4,50
11,50
7,50

4,95

Winkelcommissie
De tuinders die u dit jaar in de winkel
behulpzaam zijn:
Hans Weel - S14
Hermy de Bont - M22
Joke Groskamp - L24
Marianne Verschoor - L6 en
Tous Wijkhuizen - M10
Openingstijden winkel:
11 uur tot 12 uur (februari en juli t/m
oktober)
09.30u tot 12 uur (maart t/m juni)
Buiten de winkeluren kunt u voor
"dringende" aankopen bij bovenstaan
de tuinders terecht. (indien aanwezig)

Typisch tuinspul
Voor tuinders die regelmatig in de winkel
komen en al jaren bij ZWN actief zijn is
dit artikeltje ouwe kost. Voor mensen die
net beginnen is het misschien wel nuttig.
Bats, spade of schep; allemaal het hetzelf
de? Het verschil tussen de bats en de spade
is dat een enigszins hol, gebogen blad heeft
en de spade zo goed als recht is. Voor het
betere spitwerk zie je de oudere tuinders
wel met een spitgraaf werken, een groot
vlak blad met een korte steel. Omdat onze
tuinen veel klei bevatten kan je ook spitten
met de spitvork.
Een cultivator wordt gebruikt om de
bovenlaag los te maken en onkruid te
verwijderen. Het is een soort hark met
gebogen, scherpe tanden. Ook wel handeg.
Een hak is een schoffel die naar achteren
is gericht en wordt gebruikt om zwaarde
re gronden mee te bewerken.

Een handig werktuigje en in mijn ogen
onmisbaar, is de schrepel. Een klein
handschoffeltje met naar achteren gericht
blad.
Behalve dahlia's werden er op de volkstui
nen veel chrysanten gekweekt. Een sterke,
makkelijke plant met de prachtigste kleu
ren. In het voorjaar kan je ze als stek kopen
bij oa. Tuincentrum Haan. De plant is
stevig maar de bloemen zijn vol en zwaar,
zeker bij regen. Ook nog wat wind er over
heen en de zaak ligt plat. Je kan dit voor
komen door het spannen van chrysantengaas.
Alleen nuttig als je een paar vierkante
meters hebt staan.
Men verwacht een steeds natter klimaat.
Dat kunnen we in ons poldertje niet
waarderen; het is al vochtig genoeg. Om
plassen te voorkomen kan je de tuin op
hogen, maar dan zit je buurman weer met
overlast. De oplossing is drainage. Het is

even wat werk maar je hobby wordt er
een stuk plezieriger door!
Kende raffia alleen van exotische rokjes.
Op de tuin is het een milieuvriendelijk
aanbindmiddel gemaakt van dunne repen
van het blad van de raphiapalm. Zou men
vaker moeten gebruiken.
Wie een kas bezit, heeft zonwering nodig.
Jonge plantjes verbranden anders gemak
kelijk. Temperzon - de naam zegt het al
- is een witte kalkverf die zonlicht kaatst.
Na een regenachtig seizoen is de bescher
mende laag enigszins weggespoeld.
Waarom gebruik je zaaigrond? Het
voordeel is dat er geen onkruidzaden en
ziektekiemen in zitten. Voor de secure
tuinder.
Allemaal, en nog veel meer, verkrijgbaar
in onze winkel.
Dick Saher

De gasfles op de tuin
Als je je koffie of thee niet in een thermos
fles van thuis meeneemt maar op de tuin
maakt, dan maak je gebruik van flessengas.
Dat kan dan uit een blauwe fles zijn (bu
taan) of uit een grijze fles (propaan). De
laatste – propaan – staat onder een vijf
maal grotere druk dan butaan en staat dan
ook uit veiligheidsoverwegingen buiten.
Butaan is gevoelig voor temperaturen
onder nul en staat daarom ’s winters
binnen. De twee genoemde gassen zijn
zwaarder dan lucht en zakken naar het

laagste punt. Een fles in een kuil of kelder
zetten is dus geen goed idee omdat daar
een concentratie van gas zal ontstaan bij
eventuele lekkage. Een plek in de volle zon
is ook uit den boze.
Zorg voor optimale veiligheid door de
gasslang (max. 1 meter) om de 2 jaar te
vervangen. De gasdrukregelaar kan je het
beste na 5 jaar vervangen.
Mocht je aan de dichtheid van koppelingen
twijfelen, doe dan de zeepsopproef.
DS (info van Shell Nederland)

Tous heeft het maar druk aan haar balie. Het is pas
begin februari maar menig tuinder zou nu al willen
beginnen.

Winkel en Mest
Verse koe- of paardenmest kan je niet
gelijk gebruiken. De plant neemt niet de
mest op, maar de mineralen die na verloop
van tijd in de grond gevormd worden.
Erwten, bonen en bieten willen zeker geen
mest. Gedroogde koemestkorrels heb
ben de voorkeur boven verse mest. Het
is makkelijker, hygiënischer en vrij van
eventuele ziekte- en onkruidkiemen.
In de winkel is een keur aan soorten kalk
te verkrijgen. Kalk is onontbeerlijk voor
planten. Bovendien verbetert het de
structuur van de grond.
De hellingen van vulkanen zijn vruchtbaar
leerden we vroeger. Basaltlava is fijn
gemalen gesteente dat de weerstand van
de planten verhoogt. Het bevat veel spo
renelementen en mineralen.
Als basisbemesting is Beendermeel prima.

Het bevat veel fosfor dat de plant nodig
heeft voor de aanmaak van wortels en
knollen. Beendermeel is dus een basisbe
mesting, ze is langwerkend (en langzaam
werkend) en geeft over een lange periode
de voedingsstoffen af die zorgen dat ande
re voedingsstoffen hun werk weer kunnen
doen.
Bloedmeel is een snelwerkende organi
sche meststof. Het bevat veel stikstof en
dat bevordert de groei van blad en sten
gels, de zogenaamde vegetatieve groei. Je
geeft het dus gericht aan planten die een
gebrek hebben in de groei of planten
waarvan je weet dat ze heel gulzig zijn als
het om stikstof gaat (planten die veel
bladmassa maken).
Als je last hebt van grond die geen water
wil vasthouden (zand), dan kan je

Bentoniet toepassen. ZWNers zullen dit
niet vaak gebruiken.
In de hobbytuin, maar ook professioneel
wordt Bitterzout gebruikt om magnesi
um en zwavel in de grond te brengen.
Vooral magnesium is een belangrijk ele
ment in het bladgroen van de plant. Aard
appels, rozen tomaten, wortelen, paprika,
maar ook coniferen en andere bladhou
dende planten hebben graag een extra
magnesiumgift. Bitterzout verandert de
zuurgraad in de grond nauwelijks.
Fabrikant Culterra heeft een meststof
gemaakt waar alles wat de plant nodig
heeft in verwerkt is. Op de verpakking vind
je N (stikstof) P (fosfaat) K (kali): 10 4 6.
Van dierlijke en plantaardige oorsprong.
(Geen kunstmest)
Dick Saher
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Onze bezige bijen
We kunnen niet echt spreken van een
zware winter. Het weer blijft zacht en de
temperaturen zijn niet laag geweest. Voor
ons was dit weer even puzzelen. Wat gaan
we doen met de bijenvolkjes?
Bijvoeren of niet?
De bijen gaan weer vliegen als de tempe
ratuur boven de 10 graden komt. Dit kost
ze energie. De verbruikte energie moet
weer aangevuld worden door middel van
het voer dat is opgeslagen in de bijenkas
ten. De bijen gaan dus langzaam hun
voorraad opmaken die ze nodig zouden
hebben voor een hele koude winter. De
manier zoals het nu gaat kan een probleem
opleveren. De bijen kunnen op het einde
van de winter door hun voorraad voer zijn
en er dus een kans bestaat dat hierdoor
een geheel volk overlijdt. In deze perioden
bloeien er nog weinig bloemen die de bijen
kunnen voorzien van nieuwe voorraad
stuifmeel en nectar.
Door de hoge temperaturen zijn we nog
in de gelegenheid gesteld om van bovenaf
in een aantal volken te kijken. Deze waren
gelukkig allemaal nog ruim voorzien van
een voedselvoorraad. Dus niet bijvoeren.

Wat zijn nu eigenlijk goede bloemen en
planten die een bijenvolk kunnen voorzien
van stuifmeel en nectar in het voorjaar. Er
zijn nuttige planten en bloemen die men
op ons complex kan planten en die ook
nog mooi zijn om te zien. Denk hierbij aan
sneeuwklokjes, winterakoniet, hazelaar,
katwilg, gele kornoelje, primula, winter
heide en lenteklokjes.
Al deze planten bezitten een grote hoe
veelheid nectar en stuifmeel.
Wil je meer weten over welke planten er
nog meer geschikt zijn, dan kunnen wij
(Raymond en Wil) je vertellen welke dat
zijn. Wij hebben een drachtplantenlijst
waarin aangegeven staat wat, hoeveel en
wanneer de planten en bloemen het stuif
meel en nectar geven. De lijst is te groot
om in de Tuinfluiter te plaatsen.
Wil heeft eventueel zakjes met bloemen
zaad die men kan zaaien.

Honingbij, werkster

Primula of sleutelbloem

Tevens kan men bij Wil kaarsen van bijen
was kopen. Deze zijn gegoten van de bij
enwas die afkomstig is uit onze eigen
kasten.
Raymond van der Poll, imker achter de kantine

Afrikaantjes

Voorjaar en last van vlinders (in je buik)?
Een kwestie van chemie…
Van welke soorten groenten en fruit mogen we zeggen dat ze de liefde en de lust sti
muleren? En waarom?
Hoe weinig romantisch dit ook klinkt, liefde en lust zijn grotendeels te verklaren als
chemische processen. Vitamine A, B-complex, D, E, K, fosfor, calcium, jodium, zink en
ijzer hebben invloed op ons libido en onze liefdesgevoelens. Van vitamine E wordt zelfs
gezegd dat het een liefdesvitamine is!
Alle groenten en fruit vormen belangrijke leveranciers van al deze stoffen, maar som
mige méér dan de andere. De hierna beschreven soorten kunnen we rangschikken
onder de afrodisiaca.
Kropsla
Sinds kort weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat bovengenoemde stoffen
vooral geconcentreerd zitten in het melkachtige sap van de nerven. Deze nerven mogen
we dus zeker niet wegsnijden als we van de liefdeskwaliteiten van kropsla willen genie
ten.
Selderij
Groene selderij, knolselderij, bleekselderij: de libidobevorderende eigenschappen van
deze groenten zijn in de volksmond al eeuwenlang bekend. We weten nu dat ze te
maken hebben met de aanwezigheid van apigenine, een alkaloïde stof die de aderen
verwijdt, de bloeddoorstroming stimuleert en ook de spermavorming bevordert. In
elk liefdesmenu hoort selderij een ereplaats te krijgen. Niet alleen in de soep maar ook
als volwaardige maaltijd. Maar weet je niet met vlinders om te gaan? Let op je dieet!
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Z W N Natuurlijk!
Laat vlinders
smullen!
Veel tuinders hebben de tuin zo ingericht
dat er naast de groenten en aardappelen
voldoende ruimte is voor fleurige bloeiers.
Aantrekkelijk voor bijen en vlinders! Toch
zijn er bloemen waar we zelden een van
deze insecten zien landen. De buitenrand
van bijv. de hortensiabloem zijn steriele
lokbloemen, bedoeld om een insect een
kijkje in het hart te laten nemen. Om de
weelderig bloeiende Hydrangea's zie je
zelden wolken vlinders dartelen. Die zie
je wel bij de volgende nectarplanten bij
uitstek:
De vlinderstruik - Budleia is de kampioen,
daarna volgen
beemdkroon - Knautia
hemelsleutel - Sedum telephium
damastbloem - Hesperis
herfstaster
koninginnekruid - Eupatorium
lavendel - Lavandula
muurbloem - Erysium
ijzerhard - Verbena
afrikaantje - Tagetes
Volgens de Vlinderstichting is dit de top
tien van vlinderplanten. Je moet er wel een
aantal bij elkaar zetten, een klein veldje is
het beste. Leuk om diverse soorten flad
deraars te leren kennen!
Dick Saher

Wat doet het
weer?
Maartse wind en aprilse regen belo
ven voor mei grote zegen.

Nieuws over natuurlijk tuinieren
Natuurexcursie zaterdag 26 maart
Op zaterdag 26 maart gaan we een wandeling maken over ons eigen prachtige volks
tuinenpark. We starten bij de kantine en beginnen om 9 uur. We letten op alles wat
de natuur ons laat zien zoals de eerste bloeiende planten, zingende vogels, kikkers en
padden en wie weet wat nog meer. We eindigen de excursie in de kantine met een
kopje koffie. Aanmelding vooraf niet nodig.
Natuurwaarnemingen
Op een hele kleine speldenprik met wat sneeuw en ijs na, is deze winter extreem zacht.
De natuur loopt weken voor op schema. De narcissen stonden al in januari te bloeien!
Op zachte dagen vlogen de bijen al en sommige vlinders zoals Dagpauwoog en Gehak
kelde Aurelia (zie foto) kwamen uit hun winterslaap. Dat schijnt niet gunstig te zijn,
want als vlinders meerdere keren per winter ontwaken en weer in winterslaap gaan
verliezen ze veel energie. We zullen zien komend voorjaar wat effect is geweest.
Ook vogels zongen extreem vroeg, de eerste Merels al vanaf begin december. Eind
december waren de Blauwe Reigers in de kolonie aan de Vergierdeweg al weer terug
op hun nest.
Herkeuring keurmerk natuurlijk tuinieren
Komende zomer komt het AVVN ons volkstuinenpark bezoeken om het te herkeuren
voor het keurmerk natuurlijk tuinieren. Sinds 2012 heeft ZWN drie stippen voor dit
keurmerk. Dit jaar gaat blijken of we het keurmerk mogen blijven voeren.

Dagpauwoog op Buddleja

Mooie natuurlijke borders
In de borders op volkstuinenpark zijn steeds meer inheemse plantensoorten te zien,
zoals kaardenbol, ijzerhard en kattenstaart. Dit zijn goede insectenlokkers. Des te meer
bloemen, des te meer voedsel ook voor onze bijen. Zaden van deze en vele andere
soorten zijn te bestellen bij onder andere bij Kwekerij De Bolderik (http://debolderik.
net) of de Bolster (www.bolster.nl).
Eef van Huijssteeden
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 31 oktober 2015
Agendapunten
1. Opening en welkom
Na opening van de vergadering door de
voorzitter, wordt er 1 minuut stilte in acht
genomen
wegens het overlijden van Cor Barens.
Welkom wordt geheten de heer Rook
Bouman, AVVN consul.
De agenda voor de vergadering wordt
vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
Met bericht afwezig:
Bart Tromp, Cees Pel, Linda Manders-Mo
lenaar, Bert van der Scheur, Wil Maris,
Hans van Dijk, Dick Saher, Els Hoeboer,
Joke Groskamp, Nienke Bolkenstein en
Burghard Ilge.
Ook is bericht van verhindering ontvangen
van Willem van Wonderen (afgevaardigde
van AVVN). Hij is herstellende van een
hartoperatie.
Ingekomen stukken
Ontvangen bericht van Tous Wijkhuizen
inzake mutaties leden winkelcommissie:
Jan Mens is in overleg overgeplaatst naar
de reservelijst van de winkelcommissie.
Joke Groskamp is toegevoegd aan deze
commissie.
Ontvangen schrijven van Dick Saher over
voortgang van de werkgroep die opgericht
is om problemen, oorzaken en oplossin
gen met het bestuur te bespreken. Deze
werkgroep functioneert nog niet. Leo zal
contact opnemen met de initiatiefnemers
om e.e.a. op te starten.
Ontvangen schrijven van Flip Henstra over
de begroting en over tuin Hazelaarlaan 29.
De vragen over de begroting en de con
tributie worden door Bert beantwoord.
Wat betreft H 29, deze tuin wordt voor
lopig nog achter de hand gehouden als
eventueel baggerdepot, totdat duidelijk is
of de gemeente het onderhoud van de
sloten op zich gaat nemen. Het AVVN is
hierover in overleg met de gemeente.
Ontvangen schrijven van Wil Maris. Over
het geluid (met name de piepgeluiden) van
apparaten om mollen te verjagen en over
de aanschaf van een trekker door ZWN.
Toegelicht werd dat de huidige trekker in
dermate slechte staat verkeert, dat het
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gevaarlijk wordt om er op te rijden en dat
het opknappen zoveel gaat kosten dat de
aanschaf van een nieuwere tweede hands
(met meer mogelijkheden) een betere
optie is. De ALV was het hier mee eens.
Wat betreft het piepen van de “mollen
verjagers”: geen van de aanwezigen kon
zich hier aan ergeren. Er zal dan ook geen
actie worden ondernomen.
3. Bestuursmededelingen
Rob de Zwart gaat Leo Pel ondersteunen
met de verdere opzet van de website van
ZWN, vooral wat betreft de plaatsing van
de Tuinfluiter op deze site.
Het aanpassen van de reglementen van
ZWN wordt doorgeschoven naar de
voorjaarsvergadering. Via de nieuwsbrief
zal er een oproep worden gedaan aan
leden om zitting te nemen in de nieuw te
vormen werkgroep reglementen. Hierbij
zal het eerder gedane voorstel van Ad
Otten als leidraad dienen: de belangrijkste
voorgestelde wijzigingen clusteren en een
enquête opstellen voor de leden.
De verbouwing van de kantine neemt
meer tijd in beslag dan was voorzien. De
aannemer begon een week later dan ge
pland en het voorbereiden van het schil
derwerk is erg arbeidsintensief. Op 14 en
15 november 2015 en op 21 en 22 novem
ber 2015 zal de kantine, ter voorbereiding
van het spuiten, worden afgeplakt met
ondersteuning van vrijwilligers. Een inte
kenlijst werd daarvoor neergelegd tijdens
de pauze en na afloop van de vergadering.
Het bestuur van ZWN heeft tot haar spijt
wederom een vervelende mededeling te
doen over de ex-penningmeester.
In de afgelopen 2 maanden is aan het licht
gekomen dat hij de omzet van de winkel
over de maanden januari en februari 2015
wel geïnd heeft maar niet geboekt. Het
gaat om een bedrag van 2900,- euro. Op
advies van het AVVN zal door ZWN
vooralsnog geen actie worden onderno
men omdat dit kan leiden tot consequen
ties voor de huidige afspraken rondom de
afbetalingsregeling via de advocaat met de
ex-penningmeester. Wellicht dat aan het
einde van de rit alsnog geprobeerd kan
worden deze 2900, - euro te verhalen.
In november 2015 zal nog één weekend
met de boomchirurg (Frank) worden ge
werkt aan het onderhoud van de bomen
op het ons complex. De hakselaar zal
daarbij van dienst zijn. Cees Pel heeft een

lijst met actiepunten voor de boomchi
rurg. Nadere informatie hierover zal via
de nieuwsbrief van ZWN worden gecom
municeerd aan de leden van ZWN.
Ceel Pel zal binnenkort deelnemen aan
een themadag bij AVVN over reglemen
ten.
Voorstel van Cees Pel: alle bomen op de
Hazelaarlaan te vervangen door treurha
zelaars. Meer info hierover volgt.
Er blijken verschillende spullen en gewas
sen verdwenen te zijn van de tuin L32 van
Cees Roeleveld, nadat bekend was ge
maakt via de borden van ZWN dat hij zou
vertrekken van zijn tuin. Dit is één melding.
Doch er zijn meer soortgelijke meldingen
over het ongewenst verdwijnen van spul
len en gewassen van tuinen die vrij komen.
Besloten wordt de tuinen niet meer op
het bord te plaatsen voor tuinruil. Alleen
via de nieuwsbrief zal dit bekend gemaakt
worden.
Ons verenigingsblad ‘De Tuinfluiter’ dient
vandaag, 31 oktober 2015, als voorbeeld
op een themadag t.b.v. redacties voor
volkstuinverenigingsbladen bij AVVN.
Tijdens het controleren van de gegevens
van de leden blijkt dat een aantal email
adressen niet meer kloppen. Het verzoek
is dan ook aan een ieder om zijn of haar
mailadres te controleren op juistheid en
wijzigingen door te geven aan de secreta
ris.
4. Vaststellen Extra ALV d.d. 4 juni
2015 (gepubliceerd in de Tuinfluiter, editie
jaargang 59, herfst 2015, nr. 3)
De notulen van de extra ALV d.d. 4 juni
2015 worden goedgekeurd.
5. Begroting 2016 (ter inzage in de
kantine vanaf 24 oktober 2015)
Het was vanaf dit najaar voor het eerst
mogelijk deze begroting digitaal op te
vragen. Ruim 25 leden maakten van deze
service gebruik.
De begroting van ZWN voor 2016 wordt
nader toegelicht en besproken.
De tuincommissie heeft in de jaren 2014
en 2015 een inventarisatie gemaakt van de
te verwijderen dode bomen en het nood
zakelijk snoeien van de bomen. Deze
werkzaamheden worden zoveel mogelijk
in eigen beheer uitgevoerd.
Doch ZWN ontkomt er niet aan om ook

een deel uit te besteden. Voor 2016 zal
dat niet anders zijn maar om toch zoveel
mogelijk in eigen beheer uit te voeren
moet er ook worden geïnvesteerd in
professioneel gereedschap en apparatuur.
Zo is dit najaar o.a. een hakselaar aange
schaft en staat voor 2016 het vervangen
van de tractor gepland.
Door diverse werkzaamheden in eigen
beheer uit te voeren wil de tuincommissie
structureel bijdragen aan een financieel
gezonde vereniging. Er zal meer gereed
schap worden aangeschaft door de vere
niging. De administratieve vorm van uitle
nen van gereedschap aan de leden moet
nog verder worden uitgewerkt.
Ronald van Amersfoort stelt voor om de
toekomstige begroting van ZWN nader te
specificeren in een apart bestand als on
derdeel van de begroting. Tevens stelt
Ronald van Amersfoort voor om vergelij
kende cijfers van andere jaren op te nemen
in de volgende begroting van ZWN. Er zal
worden gekeken naar de mogelijkheid
daarvan.
6. Vaststellen contributie
Het bestuur stelt voor om de totale con
tributie voor 2016 ongewijzigd te laten
onder voorbehoud dat de grondhuur
door de gemeente niet spectaculair wordt
verhoogd. Op dit moment is bekend dat
de bijdrage AVVN met 0,40 eurocent gaat
verhogen. De penningmeester ziet hierin
geen grond de ZWN-contributie te wijzi
gen.
De ALV gaat akkoord met het voorstel
van het bestuur .
De ex-penningmeester heeft inmiddels

14.000,- euro terugbetaald aan de vereni
ging conform de betalingsregeling en ge
maakte afspraken met het bestuur. Het is
van groot belang voor de voor de vereni
ging dat de ex-penningmeester zijn schuld
aan ZWN terugbetaalt.
7. Vaststellen maximum bedragen
huisjes (steen, steen/hout, hout) en kas
(groot/klein)
In verband met een themadag bij AVVN
in januari 2016 over het taxeren van
huisjes en kassen zal dit punt worden
verzet naar de volgende ALV.
8. Vaststellen boetebedrag zeer
slecht onderhouden tuinen
Het bestuur is voornemens om meer te
gaan keuren op de tuinen op het complex
van ZWN. Dit zal uitgevoerd worden
onder leiding van Cees Pel.
9. Vaststellen borgbedrag huur
aanhanger
De aanhanger wordt vervangen door een
nieuwe. Deze nieuwe aanhanger heeft een
smallere wielbasis en kan derhalve makke
lijk de loods in en uit worden gereden. Bij
verhuur zal voortaan een borg worden
gesteld van 50,- euro. Tevens zal er voor
de verhuur van de aanhanger een huur
overeenkomst moeten worden onderte
kend. De oude aanhanger had schade
opgelopen. Geraamde onkosten reparatie
oude aanhanger 900,- euro. Kosten nieu
we aanhanger 1300,- euro. Door ZWN
bestuur is gekozen voor het aanschaffen
van een nieuwe aanhanger. De opbrengst
van de verhuur van de nieuwe aanhanger
zal ten gunste komen van het onderhoud

van deze aanhanger.
Jacques Akse zal de verhuur van de nieuwe
aanhanger gaan coördineren.
Verhuurtijden aanhanger: 9.00 tot 12.00
uur en van 12.00 tot 16.00 uur. Kosten
verhuur nieuwe aanhanger: 5,- euro per
dagdeel of 10,- euro per dag. Het deurko
zijn van de loods is verbreed waardoor de
aanhanger beter in en uit kan worden
geleid.
10. Voorstel om maximum leeftijd
Algemeen Werk vanaf 2016 voorlopig
jaarlijks met 1 jaar te verhogen. Dit voor
stel wordt aangenomen tijdens de verga
dering op basis van meerderheid van
stemmen.
11. Rondvraag
Door Fija van Bekkum wordt het voorstel
gedaan om overlijdensberichten van leden
van ZWN via de nieuwsbrief te vermel
den. Voorstel wordt aangenomen.
Henk van Schagen merkt op dat hij niet in
het bezit is van een computer en daardoor
niet in de gelegenheid is om digitaal de
nieuwsbrief van ZWN digitaal te ontvan
gen. Hij vraagt om een alternatief dat
mogelijk maakt dat hij tijdig de nieuwsbrief
van ZWN kan lezen. Wordt voor gezorgd.
Tous Wijkhuizen stelt de vraag of de
huidige penningmeesters voor vast zijn.
Daarop wordt toegelicht dat de heren tot
het voorjaar van 2016 a.i. functioneren. In
de voorjaars-ALV vinden vervolgens
eventuele benoemingen plaats.
12. Sluiting

Na het jaar van de bodem in 2015, staat dit jaar in
het teken van de peulvrucht, aldus De Voedselen Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
Doel is om de bewustwording en erkenning van dit
gewas internationaal te bevorderen.
Peulvruchten zijn een duurzame bron van hoog
waardige eiwitten en aminozuren. Probeer eens
een rijtje capucijners (blauwschokkers) aan de voet
van een hekwerkje! DS
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WAT JE MOET WETEN OVER ALGEMEEN WERK
Bijzondere data
15 oktober tot 19 november einde
seizoen alleen nog versnipperen en af
rondende werkzaamheden.
Op 19 november wordt het snoeiafval
versnipperd door de dan dienstdoen
de ploeg.

John Engelchor, van het gelijknamige schildersbe
drijf, verzorgde de afwerking van de kantine. Aart,
van alle markten thuis, assisteert hem.

Begin en eind
werkbeurt
Jullie worden verzocht uiterlijk 08.45
uur aanwezig te zijn in de kantine. Jul
lie krijgen dan koffie geserveerd en de
ploegleider verdeelt het werk over de
aanwezigen. Er is een presentielijst
aanwezig die jullie van een handteke
ning moeten voorzien. De werkbeurt
eindigt om 11.30 uur. Het gebruikte
gereedschap dient schoongemaakt
terug in de loods gezet te worden.

26 maart

Paasweekend

23 april

Plantjesmarkt

7 mei

dag voor Moederdag

14 mei

Pinksterweekend

18 juni

dag voor Vaderdag

2 juli

Opentuindag

27 augustus

einde zomervakantie

Ploegleider AW
Iedere groep heeft een vaste ploeglei
der die de werkzaamheden verdeelt
over de groepsleden en die adviezen
geeft hoe het werk uit te voeren. De
ploegleider krijgt voor aanvang van de
betreffende werkbeurt een lijst met
de uit te voeren werkzaamheden. Tij
dens de ochtend maakt de ploegleider
ook een rondje om de voortgang van
het werk te volgen. Als een klus niet
afkomt gaat de volgende groep een
week later verder.

Aan- of
afwezigheid
Indien het niet mogelijk is een bepaal
de ochtend te komen kan deze ge
ruild worden. Geef dit aan via een
email of aantekening op de presentie
lijst. De email kan aan
Nicolette Hulsbergen
(nhrbergen@gmail.com)
gestuurd worden die de administratie
voert en de presentielijsten verwerkt.
Gemiste werkbeurten kunnen op een
later tijdstip ingehaald worden maar
doe dit wel tijdig want aan het eind
van het seizoen zijn er steeds minder
mogelijkheden. De werkbeurten zijn
verplicht en op onterecht verzuim
staat een boete.
Er kunnen natuurlijk in de loop van
het seizoen lichamelijke redenen of
andere gewichtige redenen zijn om
een werkbeurt niet te kunnen doen.
Jullie kunnen de werkbeurt dan op
een ander moment doen of door een
vervanger laten doen. Het aanstellen
van een vervanger moet ook gemeld
worden. De vervanger moet wel de
leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. In
dien er geen melding van afwezigheid
ontvangen is zullen wij u een email
sturen.
Treed bij bijzondere omstandigheden
altijd in overleg met mij of andere
leden van het bestuur.

Bijzonderheden
Er zijn 82 tuinders die deelnemen aan het Algemeen Werk die samen 328 werk
beurten verzorgen van 2,5 uur. Er wordt zodoende 820 uur aan het onderhoud
van het tuincomplex besteed. Dan kan niet anders dat ons complex steeds in op
timale conditie verkeert. Daarnaast zijn er nog 5 tuinders die een speciale taak
toegewezen hebben gekregen. Er zijn 6 ploegleiders en een coördinator tuincom
missie. Er zijn 16 tuinders die een vrijstelling hebben vanwege de leeftijd. Er is een
lid van verdienste en een lid die een bijzondere vrijstelling heeft. De overige vrij
stellingen zijn in verband met bijzondere werkzaamheden voor de vereniging. Dit
zijn naast de bestuursleden de redactie Tuinfluiter, de leden van de bouwcommis
sie, de winkelmedewerkers en de kantinemedewerkers.
Ik wens jullie mede namens Nicolette en de ploegleiders een plezierig en vrucht
baar tuinseizoen toe.

Algemeen Werk; afgraven composthoop
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Cees Pel
vz tuincommissie

Werkbeurten seizoen 2016
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

Gert Jan Schaafsma B23
19 maart
28 mei
9 juli
10 september

Ron Visser

H09

L19

2 april
4 juni
30 juli
17 september

--

-

Groep 3
Bert van der Scheur
16 april
11 juni
6 augustus
19 november

---

Martthijn Stulp

S06

B03

Ingo Ender

B06

Ab Mannaert

H01

Irene de Jong

H10

Astrid Mathot

Esther Zwart

H14

Ben Kaptein

B27 Leon Smits

L12

Boudewijn van Aken

L07

Mirjam Hartgers

B29 Ria Duineveld

L14

Alex Piepenbrock

L16

Lisbeth Cluistra

L01 Jolanda Sapouridis

L28

Catriona Black

L22

Gertie Alders

L02b Lodewijk van Roij

L33z

Oscar van Woensel

L32

Han van Norde

L11 Menno Sjoordema

N01

Belinde van de Vorm

M02an

Fanneke Verlind

L17 Ans van Weel

N02

Ans Bosch

M04

Andrea Coerdt

L26 Emma Leenen

S04

Ronald van Broekhuizen

M06

Eef van Huijssteede

M20 René Plantenga

S07

Ad Otten

S19

Fija van Bekkum

B01 Fred Bosman

H21

B04 Ilge Burghard

H30

B10 Roland Meijer

L05

Elly Elsenbroek

B16 Gert-Jan Timmerman

L09

S01

Marjolijn Sondorp

Groep 5

Groep 4
Gerard de Kuyper

----

Marco Hulsbergen

B19

9 april
23 juli
13 augustus
1 oktober

-----

Groep 6
L21

21 mei
16 juli
20 augustus
8 oktober

Dennis Kamst

------

H04

30 april
25 juni
3 september
24 september

B02

Wenda Torenbosch

B11

Paulina Hartman

B09

Blaga Rooijers

B08

Eline Kleingeld

B14

Tjeerd Menger

B13

Jolanda van de Weerd

B21

Severine van der Molen

H06

Leks Eppink

B20

Karina Rotteveel

B25

Nardy van Roessel

H12

Mariëlle van Galen

H17 Ramona van Leeuwen

H03

Bo Solina

H13

Rian Schelvis

H20 Saskia van der Woude

H26

Mark Overbeek

H22

Enee La Gro

H24 Hans Hein

H28

Thea Willemse

H23

Christina Knoll

H31 Marino van Wakeren

L18

Tanja Heuverkamp

H25

Linda Manders

H32 Mark Verburg

L20

Jan Woudwijk

L03

Monika Bartok

L2c

Anne Priester

L29

Els Hoeboer

L10

Hetty van Slooten

L25

Wil Maris

M08

Angela Eveleens

L34

Yvonne Verdonk

L31

Anja Roosink

M14

Huib van der Linde

M18

Robbert Lammertink

L33n Clemens Kruijsen

S13

Ben Timmermans

S02

Cara Crisler

S08

Charissa de Haan

S15

Raoul Buiter

S17

Paulien Klinkenberg

S21

Bert Vrenegoor
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Super-power-mest?
De Nederlandse taal telt meer dan 100
gezegdes en uitdrukkingen over poep en
stront. En maar drie over mest. En van die
mest gezegdes zit er dan nog eentje tussen
over een gemest varken.
Mest leeft dus niet zo onder de mens. Maar
wij volkstuinders lusten er wel pap van. En
onze tuin vaart er wel bij. Biologische
tuinders bij ZWN laten het wel uit hun
hoofd om kunstmest te gebruiken. Wij
willen echte mest van koe of paard of kip.
Mest dat een hele weg door een spijsver
teringskanaal heeft afgelegd om ons van
dienst te zijn. Mest is waarschijnlijk de
oudste vorm van recyclen.
Op de Lijsterbeslaan 19 schuw ik het ex
periment niet. In het voorjaarsnummer
van " De Tuinliefhebber" van onze AVVN
kunt u hier het een en ander over lezen.
En ook in onze eigen Tuinfluiter berichtte
ik eerder over mijn rijst, zeekraal en an
dere geslaagde experimenten.
En hier ga ik mee door. Deze keer met
een heel bijzondere mestsoort.
In de dierentuin van Amersfoort mocht ik
eenpaar emmers olifantendrollen komen
halen. En hiermee ga ik eens kijken of dit
tot bijzondere resultaten leidt. Zou alles
groter groeien? Misschien omdat aan een
olifant alles groot is, maar een olifant
verteert het eten nauwelijks. Een koe met
vier magen op een rijtje, een herkauwer
bovendien, verteerd het voer veel beter.
In olifantenmest zit dus veel meer voeding.
Ik maak twee koude bakken. Beide gevuld
met tuinaarde. Eentje verrijkt met koe
mest, de andere met mest zeg maar van
de Jumbo. Maar niet die gele maar die
grijze. Ik houd u via de Tuinfluiter op de
hoogte, maar u mag ook zelf komen kijken!
Als olifantenmest betere resultaten ople
vert, dan ga ik in 2017 zonnebloemen
kweken. Met giraffemest!
Ron Visser, The human canonball
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Waar poten we dit
jaar de piepers?
Als de grond wat warmer is, maar vooral
niet zo vochtig meer is, dan kunnen de
pootaardappelen de grond in.
Dit jaar jaar mogen ze uitsluitend ge
teeld worden op het middenstuk van
uw tuin. (Deel uw teelbare stuk grond
van uw tuin in drieën). De kans dat u op
deze manier (wisselteelt) te maken krijgt
met de zeer schadelijke aardappelziekte
(Phytophthora) is hierdoor aanzienlijk
verminderd.
Over het algemeen doen de vroege rassen
het op onze tuinen het beste. Deze aard
appelen hoeven minder lang in onze nogal
natte, kleiige grond te staan. Hierdoor is
de kans op waterrot en aardappelziekte
minder.
Om aan de hoge kaliumbehoefte te vol
doen (om de knolontwikkeling te bevor
deren) wordt er bij het poten een kleine
hoeveelheid kali over het perceel ge
strooid. Ruim anderhalve maand later
(wanneer de planten al duidelijk aanwezig
zijn en goed groeien) nogmaals wat patent
kali. De planten hebben niet alleen veel
voeding nodig voor het blad, maar natuur
lijk ook voor de knollen. Dat dat er dit jaar
veel mogen zijn!
DS

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
Banknr: NL73 INGB 0000 013256
www.zwn-volkstuinen.nl
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher (M24)
Joke Groskamp (L24)
Hans van Dijk (L15)
Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen (S20)
Secretaris: Leo Pel
Penningmeesters ad interim:
Bert Mooijekind (H5) en
Rob de Zwart (H8)
De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.
Inleveren kopy tot uiterlijk:
1 juni (Zomernummer)

