
Aparte gast!
Dit is niet een te vroeg gearriveerde Sint Nicolaas die z'n paard uitlaat. Het gaat hier
om Antoon Groot die zijn gazonstrookje op de Lijsterbeslaan laat bijhouden door het
paard van zijn dochter. De kniegewrichten van Antoon willen de laatste jaren niet meer
zo. De grasschaar is daarom vervangen door een duurzame, biologische en natuur
vriendelijke manier van gazononderhoud... (overigens is het houden van dieren op de
tuin niet toegestaan) DS

Agenda
Dinsdag 13 december
Buitengewone Algemene

Ledenvergadering
 

Zaterdag 17 december 
Kerst-Inn

 
Zondag 18 december

Kerststukjes maken
13.30 - 16.00 uur

  
Zaterdag 7 januari

Nieuwjaarsreceptie
11.00 - 13.00 uur

 
Zaterdag 11 februari
Workshop 'floating islands'

(zie pagina 10)

Dienstmededelingen
* De waterleiding op de lanen zal binnen
kort worden afgesloten. Om toch een
potje thee te kunnen zetten, kunt u gebruik
maken van de waterkraan bij de toiletten.
*  Vergeet u niet bij het verlaten van de
tuin, zo tegen 16.00 uur,  het voor- of
achterhek te sluiten.
*  Dit jaar hoeven de tuinders geen agen
da voor het komende jaar op hun verlang
lijstje te zetten! ZWN is 80 jaar en als
cadeau krijgt u een wel heel fraai
exemplaar!
*  "Je bent nog niet jarig zonder bestuurs
leden!" Dat zijn we zeker niet! Hoe kan je
een aantrekkelijke vereniging organiseren
zonder mensen die hun schouders er
onder zetten? We zijn dringend op zoek
naar een secretaris, een voorzitter van de
winkel- én tuincommissie, een voorzitter
en een penningmeester.  Ook belangrijk:
laanvertegenwoordigers! DS
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De Groene vingers van Peter Hurkmans
 

Peter kreeg op zijn 16de verkering met
zijn Tineke. Dik 40 jaar geleden nam zijn
geliefde hem mee naar haar vader die
tuinde op de Lijsterbeslaan nr 25. De heer
Jacobs had al snel in de gaten dat Peter niet
zo zeer uit interesse voor zijn tuin kwam,
als wel voor zijn knappe dochter. En Peter
begreep dat als er wat interesse getoond
werd voor het tuinieren, dat dat de om
gang met zijn dochter een stuk zou verge
makkelijken. Het gespit en geschoffel kon
Peter aanvankelijk weinig boeien; zijn re
latie met Tineke werd er wel door verste
vigd. En zo is het gekomen. Peter bleef veel
voetballen, maar op de juiste momenten
was hij op de tuin. Bij het wieden sneuvel
de er wel eens een preitje of een kroppie
sla, maar langzamerhand begon er toch iets
te komen dat op groene vingers leek. Ze
besloten zelf een tuintje aan te vragen. Er
bleek een wachtlijst te zijn van ongeveer
7 jaar. Tot hun verrassing kregen ze na 2
jaar een halve probeertuin, op de plek
waar nu Jan van Galen zit.
 
Na bewezen te hebben dat ze de tuinhob
by serieus oppakten, mochten al vlot naar
L13 verhuizen, de plek waar ze nu nog
steeds naar volle tevredenheid aan het
tuinieren zijn. De tuin bleek een oerwoud
te zijn (dat kwam dus toen ook al voor)
maar schoonvader stond met raad en daad
terzijde. Er werd ook een huisje gebouwd.
Dat ging toen nog met allerlei losse, over
gebleven en afgedankte materialen. Het
oogde allemaal wat rommeliger, maar dat
had ook wel weer wat. Een kant en klare
blokhut bij het tuincentrum aanschaffen
was er toen absoluut niet bij. Men tuinde
voor de dagelijkse warme hap. Tineke
zorgde voor de tuin, Peter was 6 dagen in
de week aan het werk, zondags werd er
gevoetbald. “Druk, druk, druk?”
 
Later is hij 8 jaar voorzitter van de Tuin
commissie geweest. Nu zit hij in de zg.
Heggeploeg, een groep mannen die de
beukenhagen onderhouden. Tiny draaide
mee in de Evenementencommissie, was
zwarte Piet, organiseerde fietstochten en
deed barwerk.
Peter is bijna klaar met de tuin winterklaar
maken, nog een paar bedden te spitten.
Hij vertelt dat het afgelopen jaar bijzonder
slecht was voor de bonen. Bramen daar
entegen waren er overvloedig. Ook waren
er veel bessen. “De helft van de struiken
krijgt een net, de andere helft is voor de
vogels!” In het voorjaar worden de oude
takken uit het hart gesnoeid. “Je moet je
pet er door kunnen gooien.” Met deze
oude tuinderswijsheid nemen we afscheid.
Tineke en Peter, een leuk stel. Petje af!

De bloeiende braam. "Snoeien doet bloeien!" DS
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Inzamelingsaktie oud papier 2011
In Europa een eurocrisis, bij ZWN een
bestuurscrisis. Bij de oud papieraktie
hebben we ook
een "probleem". En wel een kiloprobleem.
Het aantal aangeleverde kilo's blijft bedui
dend achter
in vergelijking met 2010.
Over heel 2010 kwam er 59.000 kilo
binnen. Op dit moment ( 3 novem
ber ) staat de teller op
"slechts" 32.500 kilo. Overigens als u dit
artikel leest zal er weer een partij oud
papier de deur uit zijn.
Dan kan er ca 6.000 kilo aan de stand wor
den toegevoegd.
 
Daar staat tegenover dat de opbrengst per
kilo historisch hoog is. Wat denkt u van
€ 0,095 voor een
kilo kranten ?!
 
Momenteel vinden er weer de nodige
tuinmutaties plaats. Nieuwe leden dus.
Ook de lijst met
kandidaat leden groeit gestaag. Hierbij dan

ook de oproep om vooral mee te doen
aan de aktie.
Ter motivatie hierbij wat historie. De aktie
is gestart in 1973. Het oud papier wordt
gesorteerd in:
kranten, folders/tijdschriften ed. en kar
ton. Sorteren levert een hogere prijs per
kilo op.  
De opbrengst komt ten goede aan de
verdere verfraaiing van ons complex in de
ruimste zin van het woord.
 
Het jubileumgeschenk ter gelegenheid van
ons 80-jarig bestaan wordt er bv van be
kostigd.
Tijdens de afgelopen Open Tuindagen
hebben velen van u kunnen schuilen in de
grote partytenten.
Een daarvan is betaald uit de oud papier
pot.
Vorig jaar zijn de dahliaknollen voor de
dahliatuin ermee gekocht. En in 2009 voor
ieder lid tuinder
het pakket zomerbloeiende bollen.
 

Het oud papier kan gedeponeerd worden
in de oud papierkisten. Zowel bij de voor-
als achteringang
staat er een.    
 
Het oud papier team bestaat al jarenlang
uit  Bert van der Peet , Wim Laan, Piet
Honkoop en ondergetekende.
Qua leeftijd vallen we in de categorie se
nior. Gelukkig is er ook jonge aanwas.
Christian en Martijn Petit
komen altijd even helpen als zij op de tuin
zijn.
Maar ook anderen zijn van harte welkom.
Misschien een idee voor de kandidaat
leden; kom eens een uurtje meehelpen!
Op die manier raakt u al betrokken bij
ZWN.
 
Laten we met z'n allen er nog eens flink
tegen aan gaan en proberen de opbrengst
van 2010  (€ 3.014,15) te overtreffen.
Ik reken op u!
 
Namens het oud papierteam,

Loop eens binnen!
Nieuws uit de winkel

 
Ook dit jaar ontvangt u weer als bijlage
een catalogus van Garant Zaden voor het
bestellen van zaden/pootaardappelen etc.
 
Gezamenlijke inkoop biedt zowel voor u
als  voor de vereniging financieel voor
deel.
De bestelformulieren gaarne voor 8
januari in de brievenbus van de winkel
deponeren.
 
De leden van de winkelcommissie zijn ui
teraard altijd bereid u in voorkomende
gevallen, ook buiten de openingstijden,
van dienst te zijn.
In de winkel kunt u terecht voor tuinge
reedschap, tonkinstokken, meststoffen,
potgrond,
tuinaarde en niet te vergeten gasflessen.
 
In de winkel zal een permanente uitstalling
van de 2e hands boeken woren gereali
seerd.
Loop, geheel vrijblijvend, eens binnen.
 
Het winkelteam, Tiny Groot ( L32), Tous
Wijkhuizen ( M10),
Jan Mens ( B22), Hans Weel ( S14 ), Kees
de Zeeuw ( oud tuinder ) en Flip Henstra
( B 24 / De Krant ). Omringd door duizenden kilo's oud papier, Wim Laan, dagelijks in de weer om de enorme stroom papier

te sorteren. Hier bij een partij die klaar staat voor transport.
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Van de bestuurstafel - november 2011
Hygiëneprotocol kantine
Voor de keuken en kantine van ZWN
gelden wettelijk verplichte regels met
betrekking tot hygiëne. Onlangs zijn de
eisen hiervoor aangescherpt. De geldende
richtlijnen (Bouwbesluit, HACCP, Waren
wet) moeten worden nageleefd. De kan
tinemedewerkers moeten worden (bij-)
geschoold en de vereniging moet nagaan
aan welke eisen de inrichting van de keu
ken moet voldoen om aan de eisen van de
wet te voldoen. Er is een Checklist Voed
selveiligheid en een Hygiënecode opge
steld, die via het AVVN beschikbaar zijn.
Aan de hand hiervan kan vastgesteld wor
den aan welke eisen de keuken en kantine
van ZWN moeten voldoen. De berei
dingswijze van etenswaren, schoonhou
den van vooral de keuken en aandacht
voor uiterste houdbaarheidsdata zijn on
derdelen van de hygiënecode. Het doel
mag duidelijk zijn: het bevorderen van de
veiligheid en gezondheid van leden, vrijwil
ligers en gasten en met name het voorko
men van voedselvergiftiging.
 
Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 25 oktober jl. vond onder
grote belangstelling de Algemene Leden
vergadering (ALV) plaats. Namens het
AVVN waren de heren Rook Bouman en

Willem van Wonderen aanwezig. In de
ALV is de begroting voor 2012 zonder
wijzigingen vastgesteld, evenals de hoogte
van de contributies en overige bedragen.
Voor achterstallig onderhoud gebouwen
wordt € 2.000,= uit de opgebouwde re
serve ingezet. Er waren vooral veel vragen
n.a.v. het feit dat de leden van het Dagelijks
Bestuur hun functie ter beschikking had
den gesteld. De voorzitter legde uit dat dit
gedaan was om de weg vrij te maken voor
nieuwe kandidaten voor het bestuur,
nadat was gebleken dat de huidige be
stuursleden niet nader tot elkaar konden
komen. De voorzitter bouwcommissie
blijft als enige bestuurslid in functie. Voor
de functie van voorzitter evenementen-
en kantinecommissie zijn 2 leden voorge
dragen, namelijk Piet Honkoop en Arie
Turenhout. Een schriftelijke stemming
wees uit dat Piet met 32 stemmen tegen
Arie met 18 stemmen de voorkeur had.
Er was 1 ongeldige stem uitgebracht. De
functies van voorzitter tuincommissie en
voorzitter winkelcommissie zijn nog va
cant. Van beide functies komt een taakom
schrijving voor nieuwe kandidaten. De
secretaris heeft besloten om zich niet
meer herkiesbaar te stellen. Voorzitter en
penningmeester beraden zich nog, maar
blijven voorlopig wel in functie. De voor

zitter blijft voorlopig het aanspreekpunt
voor de leden. Een volledig verslag van de
bijeenkomst wordt in een volgende Tuin
fluiter geplaatst.
 
Afscheid secretaris
Dit is mijn laatste bijdrage aan de Tuinflui
ter als secretaris van ZWN. Met pijn in
het hart en na veel wikken en wegen en
soms slapeloze nachten heb ik uiteindelijk
besloten om mijn taak als secretaris neer
te leggen. De ontstane situatie binnen het
bestuur heeft er helaas toe geleid dat ik
mij niet meer volledig kan inzetten voor
de vereniging. Ik heb dit in de afgelopen
jaren altijd met erg veel plezier gedaan,
maar nu lukt het even niet meer: de rek is
eruit. Hierbij doe ik dus een oproep aan
de leden om (een deel van) mijn functie
over te nemen. Inwerken en ondersteu
ning van mijn kant wordt gegarandeerd! Ik
dank iedereen vanaf deze plaats voor de
leuke contacten en prettige samenwerking
en hoop dat de perikelen binnen het be
stuur snel tot het verleden behoren, zodat
iedereen weer kan overgaan tot de orde
van de dag, namelijk: TUINIEREN MET
VEEL PLEZIER!
 
Met vriendelijke groet,
Joke Groskamp 

Kruidengeneeskunde
Knopig helmkruid (Scrophularia

nodosa)
Als je het Knopig helmkruid uit graaft en
je kijkt goed naar de wortelstok krijg je
meteen al een idee waar deze plant goed
voor is. Inderdaad de wortelknolletjes
hebben wel iets weg van aambeien. In de
middeleeuwen werd Knopig Helmkruid
dan ook al ingezet bij de behandeling van
aambeien en chronische klierzwellingen,
de knolletjes hebben een enorme samen
trekkende kracht.

Toch is het geen plant die je kwistig kan
gebruiken het komt namelijk uit dezelfde
familie als het Vingerhoedskruid, die ook
op het hart inwerkt.
Maar als je de plant aanraakt noodt het
trouwens nauwelijks tot overmatig ge
bruik. Er komt bij aanraking namelijk een
weerzinwekkende brandlucht vrij.
Een oud volksgebruik is om de knolletjes
op de huid te dragen, dit zou prima helpen
bij aambeien. Mocht dit nou niet afdoende
werken, dan heb ik wel een aantal potjes
op voorraad staan die beslist beter wer
ken. De zalf maak ik op basis van vaseline.
Helmkruidzalf werkt trouwens ook bij
spataderen.
 
Barbara van der Poll - Vermaat (S16)

Bestuursperikelen
Tijdens de eerste bestuursvergadering na
de Algemene Ledenvergadering, is helaas
gebleken dat de inzichten over hoe ZWN
bestuurd dient te worden dermate ver
schilden, dat de voorzitter en de penning
meester zich gedwongen zagen hun por
tefeuilles in te leveren. Laten we hopen
dat het bestuur, dat nu nog slechts bestaat
uit de heren P. Honkoop en B. Tromp, snel
versterking zal krijgen. DS

Een echt feestjaar is het niet geworden, ondanks

het fraaie getal van 80. Maar ZWN komt hier wel

weer bovenop. Het ijs zal smelten, het bootje gaat

weer varen. Wij wensen alle tuinders gezellige

feestdagen en een mooi tuinjaar in 2012! 

Joke Groskamp, Hans van Dijk, Dick Saher
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De Open Tuindagen
Matig weer; groot succes!!

Half juli, de scholen gaan hun laatste week
in, de zomer is volop begonnen en de open
tuindagen van ZWN zijn alom in de pers
aangekondigd. Helaas waren de weers
voorspellingen niet al te gunstig, of zeg
maar gerust: slecht. Zo slecht dat er snel
een grote tweede tent werd bijgekocht.
Het terras overdekt en tevens het entree,
zodat oa de poffertjes en de patatten
veilig konden worden gebakken. En bij dit
sombere weer was daar grote vraag naar.
Tineke, Hetty en ..... konden de vraag maar
net bijbenen! Op zaterdag, bij de opening,
was het weer redelijk en zou dat tot een
uurtje of drie ook blijven. Zondag hielden
we het tot een uur of een droog. Heel veel
mensen waagden de gok en kwamen naar
ZWN en zorgden voor een gezellige
drukte.
 
Op  het achterplein hadden Dennis,
Hans en Peter zich geïnstalleerd met leuke
activiteiten voor de jongste bezoekers.
Jammer genoeg lieten die het een beetje

afweten. Toch werd er stevig getimmerd,
gezaagd, kruidenthee gezet en broodjes
gebakken. Het Kruydhuys heeft z'n nut
weer bewezen! De kinderen konden daar
ook opstappen voor een ponyritje. Op het
Henstraplein werd ondertussen voor de
inwendige mens gezorgd: versgebakken
kibbeling, broodje haring en heel bijzon
der, makreel zó uit de rokerij!
 
Bij Huib kon je daarbij een versgetapt
biertje kopen. Dirk had gezorgd voor
breed assortiment boeketten waarin veel
dahlia's verwerkt uit onze eigen dahlia
demonstratietuin. Ernaast stond een
handkar geparkeerd met groenten uit
tuinen van onze leden. De molenaar van
de Zandhaas uit Santpoort was uitgeno
digd en stond met twee mini maalstoelen
biologisch koren te malen. Veel bezoekers
namen een pakje gezond pannenkoekmeel
mee. U kunt op donderdag, vrijdag en
zaterdag in de molen terecht voor diverse
biologische producten.
Verder was ook de Bonsaivereniging aan

wezig die de geïnteresseerde bezoeker
informeerden over deze boeiende hobby.
Een aantal, soms tientallen jaren oude,
boompjes kon men bewonderen. Ook
werd een snoei/knipbeurt gedemon
streerd. In de loods werd een kraampje
bezet door de Stichting Historisch Scho
ten. Uit de archieven kon men zien hoe
bijv. onze kantine oorspronkelijk getekend
was, oa. met bestuurskamer en zaadop
slag. Grote luchtfoto's, gemaakt door de
Engelsen in WO II, gaven een indruk van
de bouwplannen in Haarlem Noord.
Zichtbaar was de oude lokatie van ZWN
aan de Jan Gijzenvaart.
 
Heel leuk was de workshop mandenvlech
ten gegeven door Ab Bosch. De deelne
mers gingen aan de slag met de taaie wil
gentwijgen en met hulp van Ab zagen ze
tot hun verbazing een fraai vlechtwerk
ontstaan! Om vier uur werd afgesloten
met de traditionele loterij. Het was in alle
opzichten een geslaagd weekend!!
Dick Saher

Men neme een lange paal, bevestigt in de top een

katrol, plaatst deze tegen de stam en hijst vervol

gens een net over de kersenboom. Bindt de onder

zijde dicht en zo zijn de Bigarots de Napoleon van

Ben Roest beschermd tegen de vraatzuchtige

spreeuwen...

De moerascypres - Taxodium distichum - in abore

tum Trompenburg

Een echte ZWen
ner...
Met recht een hele echte! De moerascy
pres heeft geen enkel bezwaar tegen natte
voeten. Sterker nog, hij staat graag mt z'n
wortels in het water. Het is een bladver
liezende naaldboom die oorspronkelijk uit
het zuiden van de VS komt.
 
Naaldbomen die hun blad verliezen? Het
is een uitzondering. Maar denk eens aan
de larix, ook eentje die z'n naalden verliest.
De moerascypres groeit niet al te snel en
dat is maar goed ook want na tientallen
jaren haalt hij met gemak de 40 meter. De
stam heeft dan een doorsnede van 5
meter.
 
Maar ja, die afgevallen naalden, daar hou
den tuinders niet van, valt maar tussen de
bladen van de andijvie. Voordeel is wel dat
hij niet zal omwaaien; ook al staat hij in de
blubber. DS

Even nadenken!
 

Al geuren de bloemen
in eigen tuin

niet zo sterk als
de wilde bloemen,

ze blijven
langer goed
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Tenen vlechten met Ab Bosch
Zaterdag 8 oktober gaf Ab Bosch een
korte uitleg  over het materiaal dat we
gingen gebruiken:
1] Ongeschilde wilgentenen [(dus met de
borst er nog om) noemen wij GRAUWE
teen!
2] Geschilde of WITTE teen is verkregen
door in het voorjaar de teen te schillen, d.
m.v. een schilijzer en deze in de zon te
drogen.
3] BUFTEEN heeft een lichtbruine kleur;
de kleur is verkregen door de teen met
de schil te koken. Na 24 uur is het looizuur
dat in de schil zit, ook in het hout door
gedrongen. Vervolgens meteen de schil er
afhalen en in de zon drogen.
Voor het maken van een presenteerblad
of onderzetter gebruiden we GRAUWE
TEEN . Op de uiteinden van het presen
teerblad maken wij een z.g. Japans oog.
GRAUWE WILGENTENEN zijn in ver
schillende kleuren te verkrijgen.

 
Na deze uitleg gingen 9 tuinders in de
loods aan de slag. Eerst de diktes van de
wilgentenen uitzoeken, knippen op lengte,
daarna vlechten en aan het eind van het
blad komt dan het Japans oog, wat nog niet
zo makkelijk was, maar Ab legde in alle
rust de knoop uit! Onder het genot van
een drankje kwam iedereen toch tot een
prachtig eindresultaat. Ook zat er een
enthousiaste stoelenmatter, die ook knap
werk leverde. In het voorjaar komt er nog
een beginners workshop "Vlechten met
wilgentenen"', en een workshop voor
gevorderden, dus houdt de informatie in
de Tuinfluiter goed in de gaten om teleur
stelling te voorkomen. Er kunnen 7 tuin
ders aan deelnemen, zodat Ab iedereen 
aandacht kan geven.
Ab hartelijk bedankt voor je enthousiasme
en geweldige inzet voor Z.W.N.
Sjoeke Akse

Gerard is zijn bidstoel aan het matten

Ab leert Ria de fijne kneepjes

 Sjoeke, Joke en Ria in de weer met stugge tenen

Dennis Kamst, ook wel gesignaleerd als gitarist bij een heavy metalband, laanvertegenwoordiger, bouw

vakker, treinmachinist en spelleider, komt op deze foto even bij ZWN langs om een maaltje biologische

doperwtjes te plukken..

Bij ZWN zijn we nooit te beroerd om de rotzooi

van een ander op te ruimen... (als het bij één keer

bllijft) Een aan een boom bevestigd plakkaat bij

H21
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   Het financiële plaatje
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Oproep!
Je huisje is zo vanzelfsprekend geworden;
je let er niet meer op. Je pakt je schoffel
en gaat aan het werk.  Maar soms wordt
je door iets of iemand gewezen op de
mooie ligging of de aparte stijl. Daardoor
raakt je ook wel weer een beetje gehecht
aan dat simpele optrekje. De redactie zou
het leuk vinden als u het komende seizoen
de mooiste foto's van uw tuin en huisje
naar ons zou willen mailen.
DS

Ledenmutaties t/m
31/10 bijgewerkt
Nieuwe inschrijvingen wachtlijst:
01-10-2011: Mirjam Hartgers
Op 31 oktober 2011 telde de wachtlijst
21 kandidaten.
 
Uitgegeven tuinen:
L19: dhr. Ron Visser (wachtlijst)
L33z: dhr. Leon Smits (wachtlijst)
M1no: mw. Karel Blanksma (M1nw)
S2: mw. Cara de Vries-Crisler (wachtlijst)
 
Tuinruil:
Dhr. Marco Hulsbergen (M1no) naar L21
Mw. Ilja Harmsen (H8z) naar H14
Mw. Ria Duineveld (L2b) naar B29
 
Opzeggingen:
Dhr. Martin Broekman (donateur)
Mw. D. van Leeuwen (donateur)
Dhr. Lex v.d. Meij (wachtlijst)
Mw. Anita Rensenbrink (wachtlijst)
Dhr. D. Wassenaar (L16)
Dhr. Mario Hrvatin (H14)
Dhr. Evert Vlug (M12)
Dhr. Kees Westdijk (B29)
 
Overige mutaties:
Mw. Cara Crisler (S2) verhuisd
 

Cara, Nico en Danny de Vries voor hun zojuist be

trokken tuinhuisje aan de Singellaan 2. Achter de

deur is nog net Nadine zichtbaar; even geen zin in

een foto. 

Ron Visser, de nieuwe eigenaar van het huisje L19,

houdt niet van half werk: afbreken en opnieuw

beginnen!

Uiteindelijk resten de vloerbalken en de fundering.

Het afbreken ging snel; het plaatsen van het nieuwe

huisje zal meer tijd vergen!

Ria Duineveld neemt even pauze tijdens haar ver

huizing van L2 naar B29. Er is veel te doen maar ze

is blij met de genomen stap. Ze heeft de prima on

derhouden tuin van Kees Westdijk overgenomen,

die om gezondheidsredenen moest stoppen. DS
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Elke maandagochtend leidt Marjan Mannaert de hobbyclub. Bent u een beetje creatief en houdt u van ge

zelligheid? Kom een keertje langs! Naast Marjan, met liniaal Marjan Turenhout

Meia van de Berg en Henny Bakkenhoven hebben

nauwelijks tijd voor een praatje: het breiwerk

moet af!

  De Hobbyclub!
Gezellig, ook voor

niet-tuinders!
Elke maandag in

de kantine.
 
 
 

De kelk van de lampionplant  - Physalis - is door de herfst veranderd in het fraaiste filigrain

Weer eens wat an
ders dan een
spruit...!
Er zijn tuinders die stapels hout achter hun
huisje hebben liggen, bestemd voor de
open haard. Maar er zijn ook tuinders die
stapels hout hebben liggen om padden
stoelen op te kweken... Jan Broos van
Singellaan 22 heeft naast zijn moestuin ook
een paddenstoelentuin waar hij al jaren
lang oesterzwammen en Shiitakes kweekt.
Deze paddenstoelen groeien met hun
"wortels" in oud hout. Daartoe boort Jan
een gat en slaat daar een met sporen
verrijkte deuvel in. En dan maar afwach
ten...  DS

Jan in zijn paddenstoelenkwekerij

Bijna half november en nog volop in bloei. Paarden

bloem en doornappel - Datura stramonium -

Noorderlaan. 
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Los Zand...
Gert Jan heeft zijn Dahlia's weer bin
nen. De tuin is leeg. Helaas is door
onachtzaamheid niet meer duidelijk
welke knollen bij elkaar horen. Dat
wordt dus volgend jaar een allegaar
tje. Nog even drogen en dan kunnen
de dahlia's  vorstvrij worden opgesla
gen in de winkel.
 
De beplanting van de plantenbak in
het midden van het Henstraplein
zorgde deze zomer voor een kleurig
geheel. Menig voorbijganger heeft
kunnen genieten van de weelderige
bloemenpracht.  Volgend jaar maken
we nog meer ruimte in de bak voor
éénjarig zaaigoed.
 
Iedereen die wel eens de kantine be
zoekt, heeft ze gezien. De geëxpo
seerde schilderwerken van Sjoeke en
de bloemenfoto's van Tous. Als u uw
kunstzinnige uitingen ook aan de
leden wil presenteren, geef dat dan
even aan ons door. In de loop van
volgend jaar willen we wisselen.
 
Hengelo, 15 oktober. Een hobbytuin
der heeft met een agressief verdel
gingsmiddel voor grote opschudding
gezorgd. Hij bestreed onkruid in z'n
tuintje; de brandweer gaf  omwonen
den het advies ramen en deuren te
sluiten...
 
Een aantal van onze tuinders is getui
ge geweest van diefstal van fruit en
groente van de tuinen. Een tweetal
dames met grote tassen had het oa
voorzien op pompoenen. De salaris
sen, pensioenen en uitkeringen zijn
kennelijk zo ver gedaald dat sommi
gen gedwongen zijn alternatief te win
kelen.
 
Het is toch moeilijk voor te stellen
dat een zo bloeiende vereniging als de
onze, geen bestuursleden kan vinden.
Onlangs kwam er een Algemeen
Werkploeg op die het zonder laan
vertegenwoordiger moest doen. Er
zijn zeven (7) functies vacant!!
 
Hoe ligt uw drainagesysteem erbij?
Verwaarloosd en dichtgeslibd? Onze
nieuwe tuinder Ron Visser (L19) heeft
een gespecialiseerd bedrijf uitgeno
digd voor het doorspuiten. Geïnteres
seerd? Laat  Ron of het bestuur het 
even weten!! Veel animo = lage prijs!

Veiligheid of schijnveiligheid?
Op uitnodiging van de landelijke "bond" 
van volkstuinders AVVN, verzorgde Hans
van Dijk, onze pm, een lezing over het
beveiligen van tuincomplexen. Zoals be
kend is dit bij ZWN oa. geregeld door
camerabewaking. Zodra er onraad is,
worden de beelden via een internetver
binding opgeslagen. Later kunnen deze dan
aan de politie worden getoond. Andere
verenigingen bleken dat anders op te los
sen. Behalve door degelijke hekwerken,

werd er oa. op gezette tijden gepatrouil
leerd, ook 's avonds laat. Zoals we dat van
Hans gewend zijn, werd er minitieus inge
gaan op de mogelijkheden van digitale
beveiliging. De ongeveer 70 belangstellen
den konden na afloop van de lezing vragen
stellen en daar werd dankbaar gebruik van
gemaakt. Dat we nu eens met eigen ogen
konden zien van welke plek het AVVN
onze belangen behartigt, was een extra
reden om naar Utrecht af te reizen. DS

Twee nieuwe workshops!
In 2012 kun je nog twee keer aan de slag in een workshop.
 
Op zaterdag 11 februari is er een workshop ‘floating islands’ (aanvang 10 uur in
de kantine). Dit zijn drijvende eilandjes waarop oeverplanten kunnen gaan groeien
en die vooral nut hebben op plekken waar je geen gewone natuuroever kunt aan
leggen. Dat geldt bijv. langs de Singel omdat daar een beschoeiing staat. Voorbeel
den van ‘floating islands’ kun je zien in de Nieuwe Gracht in Haarlem en in het
Spaarne.
Een floating island bestaat uit een houten constructie waarbij het drijfvermogen
wordt gecreëerd door PET-flessen. Dus bij deze een oproep: verzamel afsluitbare
PET-flessen van liefst 1,5 liter (cola, bronwater e.d.) en neem die mee naar de
workshop. Iedereen mag tijdens de workshop zijn eigen eilandje maken en we
maken ook een grote voor in de Singel.
 
Op zaterdag 31 maart is er een workshop ‘grondbewerking’ (aanvang 10 uur in de
kantine). Alles wat nodig is om de grond op jouw tuin zo te krijgen dat je met
succes kunt (moes)tuinieren: bemesting van jouw tuin, de noodzakelijke grondbe
werking, de grondkwaliteit en composteren. We nodigen je uit om de grond op
jouw tuin te laten testen. Dat kan via het AVVN. Het resultaat kun je dan meene
men en dan bespreken we dat. Daarnaast kun je een klein grondmonster meene
men naar de workshop. Ter plekke meten we dan de zuurgraad van jouw grond. 

Natuurwaarnemingen
Het vlinderjaar bleef nog even doorgaan,
want dankzij het soms warme najaarsweer
vlogen er in september nog vrij veel Klein
Koolwitjes, Bont Zandoogjes en Atalan
ta’s. Op mooie dagen kon je Paardenbij
ters (libellen) boven de paden zien jagen.
Begin Oktober vlogen er nog steeds af en
toe Atalanta’s en Klein Koolwitjes (de
laatste op de 23e) en in de avonden kon
je Dwergvleermuizen zien.
In het najaar zagen diverse tuinders langs

de Singel een IJsvogeltje langs vliegen. Van
af begin oktober zaten er opeens weer
groepen Koperwieken op de tuinen (tot
wel 60), net aangekomen vanuit het hoge
noorden. Langs de houtsingels scharrel
den Goudhaantjes hun kostje bij elkaar en
op de 23e zat daar ook de prachtige
Vuurgoudhaan tussen. Op de elzenprop
pen zaten weer de eerste groepjes Sijzen.
     
Evert van Huijssteeden
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Z W N N a t u u r l i j k !
In deze rubriek het laatste nieuws
over het keurmerk natuurlijk tuinie
ren.
 
Het heuglijke nieuws is dat Raymond van
der Poll en Elly Elsenbroek bereid zijn
zitting te nemen in de commissie. In het
najaar zijn alle informatiepanelen geplaatst
bij planten en opvallende objecten (zoals
bij de takkenwal en bij de wilgenhut).
Op zaterdag 5 november is de workshop
over gebruik van natuurlijke materialen
gehouden. Na een inleiding in de kantine
van Ina Marbus (AVVN/KNNV) zijn we
aan de slag gegaan. Binnen 2 uur hebben
we in de border bij de speeltuin een sta
pelmuur gemaakt van (bak)stenen, stoep
tegels, dakpannen en stronken. We heb
ben bewust gekozen voor deze plek omdat
hier veel tuinders en wandelaars langs
komen. Het doel van de muur is om plan
ten en dieren een plek te geven. Op de
muur groeien planten die houden van een
rotsige ondergrond. We hebben al Tijm,
Muurleeuwebek en Lievevrouwebedstro

geplant. In de schaduw is er ruimte voor
varentjes. In en onder de muur kunnen
padden, salamanders, egels en muizen
overwinteren.We hopen dat meer men
sen zoiets gaan maken op hun tuin.

Op zaterdag 22 oktober hebben we met
prachtig weer gewerkt in de heemtuin en

de natuurtuin.  Landschap Noord-Holland
organiseerde een Big Green Weekend,
waarbij op allerlei plaatsen (zelfs in heel
Europa!) werd gewerkt in de natuur. Met
het ‘Big Green Weekend’ wordt vrijwilli
gerswerk in natuur en landschap gepro
moot.In de natuurtuin hebben we ge
snoeid, waardoor er weer zon in de tuin
komt en de tuin beter zichtbaar is. De
takken hebben we gebruikt om de takken
wallen aan te vullen. In de heemtuin heb
ben we gewied. Door brandnetels, bra
men e.d. te verwijderen komen de in
heemse planten die we dit voorjaar heb

ben aangeplant weer tevoorschijn. Ook
hebben we de sloot geschoond en de
paddenpoel aangevuld met dakpannen.
We sloten af met een heerlijke lunch, die
door Sjoeke en Bert prima verzorgd was!
Aan het slot kwam Peter Mol van Land
schap Noord-Holland langs om het door
ons uitgevoerde werk te bewonderen.
Dankzij hun bijdrage konden we de lunch
aan iedereen gratis aanbieden.
 
Nadat we in 2011 de vlinders hebben
gevolgd, zullen we in 2012 aandacht beste
den aan hommels. In het volgende nummer
van de Tuinfluiter zullen we een hommel
zoekkaart afdrukken, zodat iedereen de
belangrijkste soorten kan herkennen.
 
Het keurmerk eindigt in de loop van 2012.
De eindkeuring voor het keurmerk zal
ergens aan het einde van het voorjaar
plaatsvinden. Dan wordt bepaald of we het
keurmerk krijgen en met hoeveel lieve
heersbeestjes we worden beloond. Waar
schijnlijk zal tijdens de Open Dagen de
uitreiking plaatsvinden en we denken
eraan om dan ook een grote excursie te
organiseren om alle tuinders en bewoners
te laten zien wat er allemaal veranderd is
door het keurmerk.
 
Evert van Huijssteeden

Goudhaantje: kleiner hebben we niet
In de Nederlandse vogelwereld heb
ben we ze niet kleiner: goudhaantjes.
Ze danken hun naam aan een gele of
oranje kruin. Ze broeden in naald
bossen, maar in de winter komen ze
vanuit het hoge noorden naar ons en
verschijnen ze ook bij ZWN.
 
Kenmerken
Een goudhaan is maar 8,5 cm groot en
weegt niet meer dan 5 tot 7 gram! De
bovendelen zijn olijfgroen en de onderde
len bleek grijs. Het beste kenmerk is de
kruin, die heeft zwarte strepen met daar
tussen een prachtige gele (vrouwtje) of
oranje (mannetje) lijn. Het neefje de
vuurgoudhaan is nog iets mooier, want die
heeft ook nog eens een prachtige witte
wenkbrauwstreep. Als eerste vallen goud
haantjes vaak op door een dun hoge
roepje: 'sie-sie-sie'. Overigens zijn ze door
de hoge tonen voor oudere mensen soms
niet meer te horen, het geluid zit dan
boven de gehoorgrens. Vervolgens valt
het niet mee om ze te vinden, want ze zijn

niet alleen klein, ze bewegen zich ook snel
en rusteloos door het struikgewas op
zoek naar insecten. Toch zijn ze vertrou
welijk en nieuwsgierig en daardoor tot
zeer dicht te benaderen.

Leefwijze
Goudhanen broeden vooral in naaldbos
sen en dan vooral in sparren. Tussen april
en juni broeden ze en leggen dan 7 tot 10
eieren in een bolvormig nestje. Dat nest
bestaat uit mos en spinrag en bevindt zich
aan het eind van een groene dennentak.

In het najaar komen grote aantallen goud
haantjes vanuit Scandinavië naar Neder
land. Ze verschijnen dan ook in tuinen,
parken en soms zelfs op gekke plaatsen.
Iemand heeft een keer op de pieren van
IJmuiden gezien dat een vermoeid goud
haantje uit zee kwam en landde op de
pootjes van … een bril van iemand!
In de wintertijd scharrelen ze vaak in
groepjes samen met mezen door het bos.
Ze leven van insecten en spinnen. Dan ’

bidden’ ze vaak om de prooi van bladeren
te pakken. Omdat goudhaantjes het gehe
le jaar door insecten blijven eten hebben
ze het met strenge winters vaak erg
moeilijk. Op een koude nacht kan de
goudhaan wel 20% van het lichaamsge
wicht kwijt raken om op temperatuur te
blijven.

Het Goudhaantje op ZWN
In de wintertijd kun je goudhaantjes zien
op onze tuinen, vooral in de aaneengeslo
ten houtsingels. Let vooral op groepjes
mezen, dan maak je kans om daartussen
een goudhaantje te zien (en soms zelfs de
nog mooiere vuurgoudhaan).
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Onderhoud tuinmachines
Nu de winter voor de deur staat is het niet zo'n slecht idee het tuingereedschap kritisch
te bekijken. Kromme en botte schoffelbladen, harken met gebroken tanden, vastzit
tende en botte heggescharen, piepende kruiwagenwielen en ga zo maar door. Onder
houd is helemaal belangrijk voor tuinapparaten zoals aggregaten, heggescharen, mo
tormaaiers en frezen. Af en toe doet ZWN zaken met de firma Van de Meij de Bie,
leverancier van tuinbouwmachines. Zij hebben nu tijd om onderhoudsbeurten uit te
voeren. Wellicht is een korting te bedingen als we gezamenlijk onze machines laten
ophalen en onderhouden. Als u mee wilt doen, geef dan een seintje aan het bestuur!

Dit jaar waren deze jongens mijn doel! Helaas...

Volgend jaar beter! DS
De hortensia - Hydrangea - , afhankelijk van de

zuurgraad van de bodem  rood, paars of blauw
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