
Het is zover!
Burgemeester Schneiders onthult met een ferme zwaai de drie stippen! Foto H. van Dijk
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De Groene Vingers van Anneke en Nico
Mak H11
 
Het is alsof we Anneke al jarenlang kennen.
Vast een gevolg van haar bijna dagelijkse
aanwezigheid op de tuin. En dat klopt ook
wel; want ze moet elke dag even kijken
hoe het daar is. Ze woont op Santpoort,
met de fiets is ze er zo.
 
Toch is ze nog maar 3 jaar lid van ZWN.
Dat neemt niet weg dat ze elk plekje van
het complex kent. Haar vader, de heer
Heeremans, heeft 40 jaar lang aan de
Maluslaan getuind en zorgde met het telen
van groente en aardappelen voor zijn
grote gezin. Met elf broertjes en zusjes
woonde Anneke aan de Slaperdijk. Met z’n
veertienen in zo’n bescheiden huisje aan
de dijk? Je kan het je in deze tijd bijna niet
voorstellen. Maar ze heeft een gelukkige
jeugd gehad en kan zich niet herinneren
dat de “overbevolking” ooit tot proble
men heeft geleid.
 
Uit de keuken, over een bruggetje het park
in en zo naar de tuin van pa. Daar ging het
natuurlijk vooral om de opbrengst. Van
vijvertjes, rotsrandjes, bloemperken, ga
zons, pergola’s en andere frutsels was geen
sprake. Naast allerlei soorten kool en
boontjes werd er ook regelmatig snijbiet
gegeten. Iets minder lekker dan spinazie,
maar heel gezond. De groente werd ge
wassen in een grote zinken teil, die ook
dienst deed als bad voor het kroost.

 
In die tijd lette het bestuur scherp op de
verzorging van de border. Ze weet zich
nog goed te herinneren dat haar vader
daar de mooiste knolbegonia’s had staan.
Tijdens het werk op z’n tuin is hij is aan
een hartkwaal overleden.
  
Zelf is ze ook een liefhebber van bloemen
en dat is te zien aan haar tuin waar nu nog
volop bloemen bloeien, zoals IJzerhart
(Verbena) en Prachtkaars (Gaura). Ook
gaat ze met haar man Nico regelmatig naar
tuincentra, zoals de Bloemenbeurs, Duin
en Global Garden. En natuurlijk vindt ze
dan wel iets van haar gading. Nu staat in
haar gazon bijv. een prachtige Amber
boom, getooid met dieprood herfstblad.
 
De tuin is inmiddels behoorlijk aangepakt.
Er was nogal wat wateroverlast, maar dat
is dmv drainage aardig verholpen. Ze heeft
goed contact met de buren en kijkt met
plezier naar het gezin op nr. 13, nieuw en
druk doende met het winterklaar maken
van de tuin.
 
En dan tot slot een tip! Wil je tot hoge
leeftijd blijven tuinieren (Nico is 75), per
mitteer je dan een tweewielige kruiwagen.
Ideaal!
 
Dick Saher

Amberboom (Liquidambar styraciflua)
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Een bijzonder interieur van een winkel aan de

Rijksstraatweg. De meeste tuinders zullen de zaak

"De Vries IJzerhandel" wel kennen, zo niet, dan

moet u er beslist eens een bezoekje brengen. Ger

de Vries - al jaren lang adverteerder in dit blad - le

vert u het kleinste spijkertje tot de grootste draad

nagel. En straks natuurlijk weer prachtig vuurwerk!

De foto stond in "Haarlemse Ondernemers" en is

van Chris Hoefsmit

Afsluiting van het zomerseizoen 29 sep.
De kantine was gezellig ingericht met de ronde tafels en rieten stoelen wat bijzonder
huiselijk overkwam bij menig tuinder. In de grote tent stonden de lange houten tafels
opgefleurd met kleurrijke boeketjes.
Vele tuinders reageerden erg spontaan toen ik vroeg of ik wat bloemen uit de borders
mocht plukken , daarvoor nog mijn hartelijke dank!!
Toen de mensen zo geleidelijk aan binnen kwamen werd Chris door onverwachte
gasten begroet en feliciteerden hem met zijn verjaardag. Gelijk werd hij door de ZWN-
ers toegezongen en kregen we een drankje aangeboden.
 
Tijdens het borreluurtje heette Bart iedereen hartelijk welkom en meldde ook gelijk
dat de kantine vanaf nu zondags gesloten is. Tegen zes uur werden de tuinders verrast
met een overheerlijke zelfgemaakte rijk gevulde groentesoep met balletjes ,die door
Patricia was gemaakt. De mensen werden keurig bediend met de soep door Petra,
Patricia,Bart en Sjoeke,maar later kon men zich vergapen aan de prachtige
opgemaakte buffettafel.
Ze konden aan het begin van de tafel hun bestek bemachtigen en werden de borden
gevuld met het lekkers. Het assortiment bestond  uit een visschotel met o.a.zalmforel,
heilbotfilet, krabsticks, paling, zalm, garnalen, makreel en haring met uitjes. Krab-, zalm-
en huzarensalades, komkommerblokjes met snoeptomaatjes, gevulde eieren, ei in
rookvlees gewikkeld en aspergerol met ham.
Iedereen zat heerlijk ontspannen te smullen en de gesprekken gingen over de slakken
plaag op de tuin, over muziek, zeilen, hoe gezellig het Santpoortse dorp wel niet is en
er werden ideeën geopperd voor de Kerst bij ZWN.
 
Tegen half tien liep het feest ten einde en de tuinders waren zéér tevreden en bedank
ten het "personeel" nog voor de goede zorgen. Mocht U ook eens zin hebben om de
gezelligheid te proeven en een praatje te maken, dan bent U van harte welkom in de
kantine, waar altijd iemand klaar staat om een kopje koffie met of zonder appeltaart te
verzorgen voor U.                   
Wie weet zijn er volgend jaar meer inschrijvingen, tenslotte zijn er weer een heleboel
nieuwe tuinders, die dan op deze manier hun tuinervaringen in een ontspannende sfeer
kunnen bepraten, wat de saamhorigheid bij een vereniging altijd ten goede kan komen
nietwaar?
 
Sjoeke

Seizoenafsluiting
Wat was het gezellig, zaterdag 29

september in de kantine.
Het was wel spijtig dat er zo weinig tuin
ders waren. En daar hadden we eigenlijk
wel op gerekend.
Dit zijn van die momenten dat je elkaar
wel weer eens wil ontmoeten. Elkaar wilt
leren kennen. We willen in ieder geval de
mensen bedanken die zo hun best hebben
gedaan om er een leuk feest van te maken.
 
We hopen dat er meer mensen zijn die er
zo over denken, want hoe de situatie ook
wordt ervaren, hij is zoals die is.
We hopen dat de saamhorigheid in het
nieuwe seizoen wat groter zal worden. En
dat de kantine daar een belangrijke rol in
zal spelen.
Laten we met ze allen de komende Kerst-
inn bezoeken!!
 
Chris en Dirk

Winkelnieuws
 
Nu ik dit schrijf is het seizoen bijna ten
einde. We verplaatsen onze werkzaamhe
den voor het grootste deel naar binnen.
Ook de winkel van onze vereniging krijgt
een nieuw jasje. Komt u in het nieuwe jaar
een kijkje nemen?
 
Bij de Tuinfluiter vindt u de nieuwe cata
logus van Garant en de bestellijsten. Als
vereniging kunnen we elk jaar weer reke
nen op een mooie korting. Bestelt u dit
jaar ook weer? De bestelformulieren kunt
u tot 3 januari2013 inleveren in de
brievenbus van de winkel.
 
Ik wens u allen een fijn kerstfeest en goed
nieuw teeljaar!
 
Nicolette Hulsbergen

..
Een roos groeit in de natuur
Een roos is een prachtige bloem
Een roos brengt geuren en kleur in de
wereld
Een roos is romanties
Een roos kan ruzies stoppen
Een roos maakt je niet boos
Een roos helpt je elke dag met een lach
Amy JaneyHulsbergen
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Z W N  Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Roos Broersen van het AVVN feliciteert ZWN

De heer Staas van het AVVN overhandigt de be

oordeling. Foto Hans van Dijk

Aad Sengers van de Tuincommissie, Willem van

Wonderen (AVVN) en Pernette Cameron (Ge

meente Haarlem) Foto Hans van Dijk

Foto Hans van Dijk
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Fija en Wil overhandigen Evert een mand met verantwoorde producten.Foto Hans van Dijk

In het Kruydhuis vertelden Wil en Raymond over

de demonstratiekast. De fam. Eveleens bekijken

het volk met aandacht. Foto Hans van Dijk

Ook op het taartje een lieveheersbeestje!

Paul Coesel, Joke Groskamp, Koos van Bekkum,

Nicolette Hulsbergen (vz Tuincommissie) en Ge

rard Soonius. Foto Hans van Dijk

Annelies Imhoff, Anne Soonius, Ria Mario en Jos

hua vd Poll luisteren aandachtig naar de burge

meester. Foto Hans van Dijk

Zon breekt door bij uitreiking Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren
Burgemeester Schneiders onthult
keurmerkschild met drie stippen

 
Op zaterdag 13 oktober is het einde
lijk zover: onze vereniging krijgt of
ficieel het Nationaal Keurmerk Na
tuurlijk Tuinieren. 
 
De vereniging heeft zijn beste beentje
voorgezet. De kantine is prachtig ingericht
en een grote tent biedt extra ruimte aan
de vele gasten. Naast veel tuinders, arri
veren ook enkele tuinders van buurvere
nigingen en vertegenwoordigers namens
de gemeente en het AVVN. Iedereen krijgt
koffie aangeboden met een gebakje voor
zien van het keurmerklogo, het lieveheers
beestje.
 
Even over tienen arriveert de belangrijkste
gast, burgemeester Bernt Schneiders. Hij
verontschuldigt zich voor zijn iets latere
aankomst. Hij heeft zijn kinderen eerst
naar sport gebracht; “in het weekeinde
ben ik allereerst vader, en daarna pas
burgervader” zegt Schneiders terecht.
 
Bert van Velzen, voorzitter van onze ver
eniging, verwelkomt iedereen van harte en
nodigt de burgemeester uit om als opening
van deze ochtend de keurmerkvlag te
hijsen. Net op dat moment breekt door
de wat grijze hemel de zon door!
 
Namens het AVVN neemt vervolgens de
heer Harry Staas het woord. Als secreta
ris van het AVVN laat hij weten dat ZWN
de eerste vereniging is in de omgeving van

Haarlem die het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren heeft gehaald. Hij
prijst de inspanningen van de vereniging,
maar geeft ook aan dat misschien wel het
moeilijkste nog komt: het vasthouden van
het enthousiasme voor het natuurlijk tui
nieren. Hij overhandigt het keurmerkrap
port aan Evert van Huijssteeden, de trek
ker binnen de vereniging voor het natuur
lijk tuinieren. In ruim 30 pagina’s geeft het
rapport precies aan wat we al goed doen
en waar we ons kunnen verbeteren. Evert
zegt dat ZWN de adviezen zeker ter harte
zal nemen.
Roos Broersen voegt daar namens de
begeleidingscommissie van het AVVN aan
toe dat het niet alleen gaat om de feitelij
ke prestaties die te zien zijn op het volks
tuinenpark, zoals stapelmuren en takken
wallen, maar vooral ook om het enthou
siasme dat in de afgelopen jaren aan de dag
is gelegd en waardoor vele tuinders nu met
natuurlijk tuinieren aan de slag zijn gegaan.
Zij prijst de vele voorlichting die is en
wordt gegeven. Ze benadrukt ook dat ze
spreekt namens de andere leden van de
begeleidingscommissie, Ina Marbus en
Herman Vroklage. Evert geeft aan dat
ZWN prettig heeft samengewerkt met de
commissie en dat vooral Ina als directe
contactpersoon veel nuttige adviezen
heeft gegeven.
 
Dan is het woord aan de burgemeester.
Hij geeft aan dat het volkstuinenpark van
ZWN een belangrijke groene plek is bin
nen Haarlem-Noord en dat de kwaliteit
van het park met het keurmerk verder is
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toegenomen. Hij is ook blij dat het volks
tuinenpark steeds meer een openbare
functie vervult, waardoor het niet alleen
voor de tuinders, maar bijv. ook voor
buurtbewoners en mensen van het Duin
huis een mooie plek is om te recreëren.
Dan volgt de enige echte officiële hande
ling: de vlag van de vereniging die over een
standaard is gedrapeerd wordt er door de
burgemeester voorzichtig afgehaald waar
na het keurmerkschild verschijnt met
…… 3 stippen! Harry Staas gaf al aan dat
het bijna het maximale aantal van 4 stippen
was geworden, maar zo blijft er nog wat
te wensen over.
 
Evert is zichtbaar blij met de drie stippen.
Al het werk is allereerst gedaan, zo meldt
hij, voor de natuur. Die natuur vult dat
vervolgens zelf in. Als voorbeeld noemt hij
de aangelegde stapelmuur. De natuur vult
dat in korte tijd zelf in, allerlei planten
komen spontaan tevoorschijn en dieren
weten zo’n plek snel te vinden. Maar al het
werk is ook gedaan dòòr mensen en vòòr
mensen (voor tuinders, voor bewoners,
voor bewoners van het Duinhuis). Hij
dankt tenslotte de gemeente (voor de fi
nanciële medewerking), het AVVN (voor
de begeleiding), de vele tuinders en in het
bijzonder de acht leden van de werkgroep
natuurlijk tuinieren, die hij een waardebon

geeft. Die werkgroepleden hebben zelf
ook een verrassing: Evert ontvangt een
prachtige mand met lekkernijen voor
hemzelf en voor de natuur.
 
Als afsluiting van het officiële deel nodigt
Evert iedereen uit om mee te gaan met
een korte wandeling langs opvallende
plekken op het volkstuinenpark. Het ge
zelschap, met de burgemeester en vele
anderen, loopt langs de heemtuin, de bij
enstal, de informatiepanelen, de wilgen
hut, de stapelmuur en via de Lijsterbeslaan
naar het achterplein met het Kruijdhuis.
Daar geeft Wil Maris uitleg over de bijen
demonstratiekast.
 
Rond half twaalf komt iedereen terug bij
de kantine. Het kantineteam heeft een
fantastische boerenlunch voorbereid. Er
staat een sfeervol ingerichte tafel met
onder meer zelfgebakken brood, soep,
salades, eieren, drankjes en nog veel meer
lekkers. Dat valt bij iedereen in goede
aarde. Geanimeerde gesprekken volgen
over tuinieren in het algemeen en natuur
lijk tuinieren in het bijzonder.
 
De vereniging mag trots zijn op het halen
van 3 stippen en op een zeer geslaagde dag!
 
Evert van Huijssteeden

Werkgroep viert
Keurmerk met
lunch
 
Na hard werken is het goed lunchen.
Op zaterdag 27 oktober heeft de
werkgroep natuurlijk tuinieren van
ZWN het halen van het keurmerk ge
vierd met een lunch op de boerderij
van Marian en Frans de Boer in Sant
poort.
 
Tussen de Ruïne van Brederode en de
ingang van Duin en Kruidberg wonen
Marian en Frans op misschien wel het
mooiste plekje van de hele regio. Het
weer zat mee. Hoewel het fris was
scheen de zon volop. Zo mooi, dat
buiten naast de schuur en naast de
fjordenpaarden uit de wind en in de
zon geluncht kon worden.
 
De werkgroep heeft genoten van het
succes en van het lekkere eten, maar
ook al weer eerste plannen gesmeed
voor het vervolg…
 
Evert

Prijsvraag
 
Bij het maken van de takkenwal naast de
tuin van Annelies (S1) ontdekten we deze
fraaie bloem. Je ziet hem veel vaker binnen
dan buiten. Wat is het? Voor het juiste
antwoord een leuk prijsje!
 
De vreemde plant in de tuin van Bert en
Els Vrenegoor - de prijsvraag uit het vori
ge nummer - blijkt de Voodoolelie (Sau
romatum venosum) te zijn. Een knol die je
in de winter droog voor het raam kan
leggen.
 
Prijswinnaar: M24, de enige inzender.

De redactie wenst de lezers prettige
Kerstdagen en een voorspoedig nieuw
tuinjaar
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Heggenmus
Onopvallend en toch bijzonder
 
Het is zo’n algemene vogelsoort en toch zo onbekend, de heggenmus. In het leven van dat kleine grijzige vo
geltje zijn echter bijzondere aspecten ontdekt.
 
Uiterlijk
Een heggenmus is ongeveer zo groot als een huismus, maar is helemaal geen familie daarvan. Het meest opvallend is dat de
kop en borst blauwgrijs zijn. De snavel is dun in tegenstelling tot de dikke kegelsnavel van de huismus, dat verraadt dat het
vooral een insecteneter is.
Meestal schuifelen ze onopvallend over de grond, onder struiken en heggen, klaar om daar bij onraad in te verdwijnen. Alleen
in het vroege voorjaar, soms al vanaf februari, zijn ze even opvallend aanwezig. Let maar eens op, het mannetje zingt vaak van
uit de top van een struik. De zang doet wat denken aan dat van de winterkoning. Zijn liedje is een snelle opeenvolging van
hoge heldere tonen, maar dan zonder de triller van de winterkoning. In oude vogelboeken wordt de heggenmus vanwege zijn
mooie zang wel de 'bastaardnachtegaal' genoemd.
 
Leefwijze
De heggenmus is in Nederland een zeer talrijke broedvogel. Uit ringgegevens blijkt dat de heggenmus in Nederland een echte
standvogel is. ´s winters komen wel heggenmussen uit het hoge noorden naar ons om hier overwinteren.
Ze leven in bossen, parken en tuinen. Een rommelige tuin met dicht struikgewas is ideaal voor ze. Het nest wordt gemaakt in
struiken of in een haag. Ze broeden in de periode april – augustus. Het voedsel bestaat uit insecten, spinnen en kleine bodem
diertjes. In de winter schakelen ze deels over op zaden en bessen.
Heggenmussen worden relatief vaak uitgekozen door koekoeken om een ei in het nest te leggen. Jonge koekoeken gooien
dan al snel alle heggenmusjongen uit het nest. De mussen voeren dan alleen nog het uit het nest hangende en veel grotere
koekoeksjong.  
 
Spannend leven
Het liefdesleven van heggenmussen is goed onderzocht; zij blijken - naar menselijke maatstaven - een driftig seksleven te heb
ben! Mannetjes houden er vaak meer vrouwtjes op na, maar andersom gebeurt ook. Overspel is dan ook aan de orde van de
dag. Voortdurend moet een mannetje zich afvragen of de eitjes die het vrouwtje legt wel door hemzelf zijn bevrucht. Betrapt
een mannetje het vrouwtje op overspel met een ander, dan pikt hij, voor hij opnieuw met haar copuleert, eerst het sperma
van de concurrent uit haar achterlijf. Een rommeltje dus maken die vogeltjes van hun voortplantingsrelaties. Overigens komt
dit bij meer vogelsoorten voor.
 
De heggenmus op ZWN
Jaarlijks broeden er tussen de 5 en 10 heggenmussen op ons volkstuinenpark. De vele heggen maken het een heerlijk gebied
voor ze.
 
Polifinario
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Heggeploeg in actie op 8 oktober
Om klokslag negen uur waren de heggen
mannen present en na de koffie gingen ze
aan de slag op de Singel en de Maluslaan
om de heggen weer een mooi aanzicht te
geven.

 
De heggenscharen zijn best zwaar om mee
te werken en doen ook een aanslag op de
armspieren, maar zoals U op de foto's kunt
zien hebben de heren er reuze plezier
mee. Toen ik de ronde deed op mijn fiets
stond Chris al klaar met een berg bladeren
in zijn handen en heb ik een fotoreportage
van hem gemaakt en hij wilde die foto graag

in de Tuinfluiter, wat hij ook verdiend
heeft, want Chris werkte in zijn uppie op
de Singel.
 
Gerrit en Gerard hadden er ook lol in en
dat bewijst die dikke duim wel . Rond elf
uur even een koffiepauze, waar de mannen
weer verrast werden met de zelfgemaak

te appeltaart van Marijke, zo ziet U maar,
door met elkaar samen te werken word
je ook spontaan beloont met onverwach
te gaves van een tuinster, hartelijk dank
Marijke!!
 
Om half één begonnen de magen te knor
ren en werden er broodjes met ham en
kaas en een kroket buiten op het terras
genuttigd en  konden ze een drankje
nemen. Het zonnetje liet zich ook nog
even zien en na gedane arbeid konden de
heren gezellig napraten over het wel en
wee van de heggenperikelen.
 
Héél hartelijk bedankt voor jullie sponta
niteit en geweldige hulp en vele tuinders
en wandelaars zullen zeker zien hoeveel
werk er is verricht, ja er is toch een uit
spraak "goed voorbeeld doet volgen"?, dus

mocht U belangstelling hebben om ook
eens te helpen meldt U aan bij Aad, de
enthousiaste coördinator van de tuincom
missie. Dirk en Bert hebben in de ochtend
meegeholpen en zijn 's middags vervangen
door Aad en Wim.
Sjoeke

De strijd om 't
bestaan

Het wormpje wroet in d'aarde,
En vindt daar zijnen buit,
En is het dan verzadigd,

Dan kruipt 't zijn gaatje uit.
 

Maar 't heeft de laatste kluitjes
Nog nauwlijks losgewrikt,

Of 't hennetje bespeurt het
En heeft het opgepikt.

 
Terwijl het hoen nog smulde,

Is reeds de sluwe vos
Op 't diertje toegeschoten
En sleepte 't naar het bos.

 
Dit zag een trotse arend,

Die door het luchtruim vloog;
Die stortte op den rover

En sleurd' hem mee omhoog.
 

Dat zag de stoute jager
Met 't aldoorvorsend oog;

Hij doodt den trotsen vogel
Met één schot van zijn boog.

 
Ja, 't ganse dierenleven
Is één verwoede strijd,
Maar hoger is verheven
de Mens in majesteit,

 
Beheerser der materie
En wat op aarde leeft,

Totdat hem een bacterie
Tot slot den doodsteek geeft. 

 
Anoniem, 1895
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Artisjok op de tuin van Ans Bosch. Foto Sjoeke

Insectenhotel: "Zalig Wonen Natuurlijk" Oorzwammetje M24

Aangetroffen op de Slaperdijk, ter hoogte van het

fietstunneltje: de Vliegenzwam. Weliswaar niet op

het complex, maar wel heel bijzonder. Vandaar.

Foto Sjoeke

Joshua van der Poll trof op de Singellaan een verzwakte Keep aan

Waterlelie (Nymphaea) in de Singel. Foto Sjoeke

Waarnemingen
De redactie is, zoals elke redactie, op zoek naar bijzondere dingen. Iets bijzonders
bij een volkstuinvereniging? Wat gebeurt daar nou? Inderdaad, weinig. Maar kijk
nu eens rond in uw tuin, is er nooit iets wat u opvalt? Een vreemd gegroeide tak,
een bloem van uitzonderlijke schoonheid, een eigenaardig onkruidje, een nest
jong grut, een  door ziekte aangetast blad en verzin het maar. Tegenwoordig heeft
iedereen een fototelefoon en een digitale camera. En wonder boven wonder, de
foto's lukken bijna altijd.
Stuur ze vervolgens op naar redactie@zwn-volkstuinen.nl en u maakt de Tuinflui
ter een stuk interessanter. Te veel moeite of geen camera? Vertel het ons en we
komen langs met een reportageploeg.
DS

Spinneweb met dauwdruppels Foto Sjoeke

- Pagina 9 -



Bij de imkerij
De winter is in aantocht en de bijen zijn
nu in rust. Er wordt eigenlijk niet meer
gevlogen omdat de temperaturen onder
de 14 graden gaan komen. Als er een
mooie dag is dan merk je dit gelijk aan het
vliegen van de bijen. Je ziet ze weer terug
komen met stuifmeel aan hun pootjes.
 
Voordat de bijen winterklaar zijn moeten
er een aantal zaken zijn gedaan. Alle volken
op het complex die wij verzorgen krijgen
12 kg suiker opgelost in 6 liter water. Dit
slaan ze op in de raten van de kasten. Dit
bijvoeren is in het vroege verleden ont
staan doordat er honing uit de raten werd
gehaald door de imkers en de bijen dus te
weinig over hielden om de winter door te
kunnen. Vandaar het bijvoeren.
 
Wil en ikzelf gaan volgend jaar een biolo
gische imkerscursus volgen waar dit punt
uitvoerig wordt besproken en uitgelegd
met daarbij hopelijk wat ideeën om dit
anders te doen t.o.v. het bijvoeren met
suiker voor de winterrust.
De bijen zelf halen ook nectar en stuifmeel
die ze samen met het suiker opslaan.

Nadat dit alles is opgeslagen in de kast gaan
we de varroamijt bestrijden.
De varroamijt is een van de oorzaken van
de hoge bijensterfte wereldwijd. Dit be
strijden gebeurt met een mierenzuur of
Thymovar. Thymovar bevat de stof  thy
mol die vooral in tijmolie, zwarte bes, dille,
bonenkruid, grapefruit en zoethout zit.
Wij hebben beide middelen gebruikt om
de mijt te bestrijden. De middelen  hebben
een etsende werking op de varroamijt en
schaad de bij niet mits alles goed gaat. En
ja bij ons ging het dus niet goed en we
liepen tegen een beginnersfout aan. Door
deze fout is er een koningin van een volk
overleden waardoor we een “moerloos”
volk hadden.
 
Geluk bij een ongeluk melde iemand op
ons complex dat er een volk bijen bij hun
op de tuin aan de Berkenlaan hing die ze
graag weg wilde hebben. Dit kleine volkje
van hooguit een vuist groot hebben we
weg gehaald. Het bleek een mooie konin
gin te bezitten. Na overleg met onze cur
susleider hebben we dit kleine volkje
samen gevoegd met het moerloze volk

waardoor er weer een compleet volk was
ontstaan. Zoals het er nu uitziet verloopt
alles naar wens en moeten we gaan af
wachten hoe de volken de winter door
komen. Dit weten we pas volgend jaar bij
de voorjaarinspectie van de kasten. Op
hoop van zegen!
 
Een aantal weken geleden hebben we
samen nog een klasje van groep 3 van de
Satelliet, met begeleiding, uitleg gegeven
op ons complex in het Kruydhuis. De
kinderen konden ons veel vertellen omdat
ze op school al bezig waren geweest met
wat bijen zoal deden. De kinderen waren
dolenthousiast en gingen helemaal op in
de wereld van de bij. Ze mochten een
bijenpak aan en op de rookpijp blazen.
Tevens werd er nog even gekeken in de
demonstratiekast wat veel indruk maakte
op de kinderen. Al met al zeer geslaagd.
 
De kinderen waren zo enthousiast dat ze
op school voor ons een mooie tekening
hebben gemaakt die nu in de kantine hangt.
 
Wil en Raymond

Jonge koningin heeft haar cel geopend. Haar concurerende buurvrouwen zijn nog niet zo ver.

Tekening met dankwoord van de Satelliet

Wil ondertekent haar imkerdiploma
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Appeltaart met
havermout
 
500 gram witte of bruine basterdsuiker
500 gram zelfrijzend bakmeel
400 gram roomboter
250 gram havermout
snufje zout
1,5 kilo appels met suiker en kaneel  en
evt. rozijnen
 
De droge dingen (suiker, bakmeel en ha
vermout, zout)  door elkaar roeren.
Roomboter smelten en er doorheen roe
ren (is een groot volume, dus grote pan/
schaal gebruiken)
Je krijgt een kruimelige massa.
Je maakt een bodem met een lage zijkant,
de rest gebruik je voor de bovenkant.
Je kan over de appels nog abrikozenjam
smeren, ook lekker.
 
Deze hoeveelheden zijn voor een grote
ovenbakplaat. Voor een springvorm neem
je de helft van alles.
Ongeveer een uur op 160-170 graden
(hete lucht)
 
Smullen maar!
Sjoeke

Jan Broos vertelt aan Astrid Wit dat hij er 40 jaar

Algemeen Werk heeft opzitten. Op 5 november jl

vierde hij zijn 70ste verjaardag. Gefeliciteerd!

Genezende kruiden
Smeerwortel (Symphytum officinale)
 
Dit keer een stukje over de Smeerwortel, een algemeen voorkomend (on)kruid
bij ZWN. Al in vroegere tijden werd smeerwortel veel gebruikt wat afgeleid kan
worden uit de naam, dat in het Oud Grieks samengroeien betekent. Dit slaat op
de helende (samengroeiende) werking van de Smeerwortel op botbreuken.
 
Kijk je vanuit de signatuur naar de Smeerwortel dan zie je dat het een zeer breek
bare penwortel heeft, wat ook zou duiden op (de helende werking op) botbreu
ken. De kleur paars/ wit van de bloemen duidt op een verkoelende werking bij
kneuzingen. Daar is de Smeerwortel dan ook goed voor. Maar omdat er aange
toond is dat er in Smeerwortel stoffen zitten die schadelijk zouden kunnen zijn
voor de lever, mag dit kruid niet zonder meer inwendig worden ingenomen. Sme
ren met  zalf kan natuurlijk wel. Het is namelijk een goed EHBO-kruid bij allerlei
sportblessures, verstuikingen, kneuzingen, zwellingen, builen, blauwe plekken,
noem maar op. Een beetje de Arnica van Hollandse bodem dus.
 
Meestal wordt de wortel gebruikt. Deze is in gedroogde vorm hard en kan tot
poeder vermalen worden, waarvan met water een papje kan worden gemaakt.
Maar ook de verse wortel kan geraspt direct op een pijnlijke plek als kompres ge
legd worden. Zo zie je maar weer waar een (on)kruid goed voor kan zijn.
Uiteraard heb ik de zalf te koop. Deze is gemaakt op basis van vaseline of bijen
was te bestellen via almamater@live.nl
 
Barbara van der Poll – Vermaat (S 16)
www.almamater.punt.nl

Liesbeth Cluistra aan het werk op het terras van

de dahliatuin. De kleurige bloemen hebben we dit

jaar helaas gemist.
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En hoe teelt u!?
Heeft u wel eens rond gelopen op
het complex of gaat u eigenlijk di
rect naar uw eigen tuin? U zou het
eens moeten doen. Er is zoveel te
zien en het is enorm inspirerend
om te kijken hoe anderen tuinie

ren. Zo viel het me laatst op dat er
zoveel verscheidenheid is aan teel
wijze. Zo zijn er de traditionele tui
nen waar de compost netjes is on
dergespit. Die winterklaar en leeg

zijn.
De tuin van Piet Honkoop is daar een mooi
voorbeeld van. De tuin wordt bekalkt in
de winter tijd zodat in het voorjaar de
zuurtegraad van de grond op pijl is. De
vorst zal er voor zorgen dat de grote
brokken mooi uit elkaar vallen.
 
 
 
Bij Antoon Groot is het ietsje anders.
Ook hij spit en bekalkt maar de winter
groenten staan nog op het landje om nog
deze winter geconsumeerd te worden.
Ongetwijfeld zal Antoon nog alles afdek
ken met netten zodat de duiven zijn kolen
niet opeten. Want dat zou toch zonde zijn.
 
 
 
 
 
De buurman van Antoon (foto 3) dekt alles
af met paardenmest, vermengd met stro.
Hij vertelde me dat dit helpt het onkruid
tegen te gaan. De grond blijft dan ook mooi
los.
 
 
 
 
 
 
Weer anders is de tuin van Wil Maris. Zij
heeft een mooie mengcultuur van groen
ten, fruit, bloemen en vaste planten. Haar
manier is om in haar bakken het goed
onkruidvrij te maken, het te bemesten
met compost of biologische paardenmest
en deze vervolgens af te dekken met bla
deren.
Dit houdt haar grond mooi los en onder
drukt het onkruid. Door takken neer te
leggen her en der in de tuin creëert ze
hoekjes voor egels. Ook heeft ze allerlei
insectenhotels, vijvertjes voor salaman
ders en kikkers. Wilt u meer weten over
natuurvriendelijk tuinieren dan moet u bij
haar zijn.
(zie vervolg)
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,
Ans even verderop op de Lijsterbes doet
het weer anders (foto hierboven). Ook zij
heeft een mooie mengelmoes van groen
ten, fruit en siergewassen. Ans maakt op
traditionele wijze haar tuin winterklaar.
 
Eén ding hebben al deze tuinen gemeen.
Of je nou natuurvriendelijk teelt of niet,
of je nou spit of niet: al deze tuinders
nemen de moeite om hun tuin onkruidvrij
te maken. Waarom doen ze nou zoveel
moeite? Vaak hoor ik om me heen als het
gaat over een verwaarloosde tuin: “Ik teel
anders”. Maar dat anders zijn, brengt
volgens geen van deze teelwijzen goede
vruchten voort. De grond zal zich altijd
willen bedekken. Doet u dat niet met stro,
bladeren, compost, mulch, groenbemes
ters of anderzijds, dan doet de natuur dat
voor u, door het vol te zetten met onkruid.
 
Onkruid is, behalve dat in zaad geschoten
onkruid hinderlijk is voor anderen, een
soort van parasiet. Het haalt alle voeding
stoffen, water en licht weg van de planten

waarvan wij nu juist zo graag willen dat ze
er groeien. Het loont dus de moeite om
het te verwijderen. Een voordeel van het
verwijderen in het najaar en winter is dat
het onkruid niet of nauwelijks nog groeit.
In het voorjaar is de onkruiddruk minder
en kunt u sneller beginnen met de daad
werkelijke teelt. Ook siertuinen met vaste
planten hebben hier baat bij.
In de winkel hebben wij allerlei materialen
om u te helpen uw tuin winterklaar te
maken. Zo kunnen we u helpen aan een
schoffel, spade, riek, graskantsteker, kalk
en niet te vergeten netten tegen de vo
gels. We verwachten zakken compost in
het nieuwe jaar, zaai- en stekgrond voor
wie alweer vroeg gaat voorzaaien en na
tuurlijk onze vertrouwde potgrond en
bemeste tuinaarde. Mocht u deze winter
graag wat willen lezen in tuinboeken, komt
u dan onze 2e hands collectie eens bekij
ken. Tegen weggeefprijzen in onze win
kel!!
 
Nicolet Hulsbergen

Los Zand...
Er wordt wel eens geklaagd dat het al
tijd de zelfde mensen zijn die het
blaadje volschrijven. Tja. De mensen
die dat zeggen weten vast wel hoe dat
veranderd kan worden. De vraag is al
leen waarom ze dat niet doen.
 
De tuinbank op het Henstraplein is
door kinderen van het Duinhuis van
een vrolijk kleurtje voorzien. Jammer
is wel dat de kleine plaquette die de
heer Wezelenburg (een oud tuinder)
eert, is verdwenen.
 
Als u in de komende koude periode
nog eens op uw tuin bent, hang dan
wat vogelvoer op. Dat is nu eens een
netje waar ze wel achter mogen pik
ken...
 
"De Moestuinagenda", door menig
tuinder in gebruik als notitieboek,
wordt helaas niet meer uitgegeven.
Dit jubleumgeschenk is dus een bij
zonder boekje geworden!
 
Jammer toch dat Flip met zijn kranten
is gestopt. Elke keer dat ik nu oud pa
pier in de gemeentelijke papierbak
gooi, heb ik een gevoel van "verspil
ling".
 
Met de gezondheid van de heer Fung
(B26) gaat het niet goed. Hij zit thuis
en mist zijn tuin heel erg. Het ont
breekt hem de energie om zijn tuin
goed te onderhouden en heeft moe
ten besluiten om op te zeggen. En
hoewel de conversatie met hem nogal
moeilijk was, zullen we zijn markante
persoonlijkheid missen. We wensen
hem van harte beterschap.
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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Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2012
Na de opening door de voorzitter wordt
er een minuut stilte gehouden ter nage
dachtenis aan Ben Roest.
 
Afmeldingen van: Fija van Bekkem, Evert
van Huijssteeden, Linda Molenaar, Willem
van Wonderen, Dick Saher, mw. Van de
Woestijne, Clemens Kruijsen, Joke Gros
kamp en Leo Pel.
 
Bestuursmededelingen:
Het komt regelmatig voor dat ’s avonds
zowel het voor- als achterhek niet afge
sloten zijn. Ook is het toilet niet altijd op
slot en blijft het licht branden. Graag op
letten.
Het slot van het achterhek hapert. Wordt
nagekeken.
Henk van Schagen heeft de doorgang bij
het gemaal Maluslaan naar de sportvelden
weer afgesloten. Het bestuur zal met de
gemeente en het waterschap overleggen
over een definitieve oplossing.
 
Piet Honkoop laat weten dat een geleende
aanhanger vóór 17.00 uur retour dient te
zijn.
 
De nieuwjaarsreceptie zal plaats vinden op
5 januari 2013. Op 29 juni 2013 staat de
Open Tuindag op het programma. Het
bestuur heeft gekozen voor 1 i.p.v. 2
dagen.
 
Bestuursverzoek: vrijwilligers voor de
kantine en vrijwilligers die door de weeks
de bouwcommissie kunnen helpen bij al
lerlei projecten.
 
De notulen van de ALV 27 maart 2012
worden vastgesteld en goedgekeurd met
de opmerking dat helaas niet is vermeld
dat er een minuut stilte heeft plaatsgevon
den ter nagedachtenis aan Evert Vlug, die
in december 2011 is overleden.
 
De voorzitter bedankt Flip Henstra voor
zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
Flip heeft zijn krantenloods definitief ge
sloten. Als dank voor zijn inzet krijgt Flip
een symbolische sleutel overhandigd van
een tuinhuisje dat hem wordt aangeboden.
In het voorjaar zal zijn oude huisje worden
afgebroken en wordt er een nieuwe ge
plaatst.
 
Aad Sengers meldt dat er bij de najaars
tuinenkeuring is geconstateerd dat de

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

energiekosten.
 
Mw. Duineveld vindt de verhoging van de
boete verzuim werkbeurten van 25€ naar
75€  wel heel erg fors. Piet laat weten dat
dit bedrag is gebaseerd op de boetes bij
omliggende verenigingen. Aad Sengers
voegt hier nog aan toe dat de boete de
tuinder niet ontslaat van de werkbeurt.
Die moet dan alsnog worden ingehaald.
 
Piet Honkoop stelt vast dat volgens de
statuten iedere tuinder een borg van 100
€ voor zijn of haar tuin dient te betalen.
Tot op heden werd deze borg alleen be
taald door nieuwe tuinders. Om deze
ongelijkheid weg te werken zullen alle
tuinders die nog geen borg hebben be
taald, dit bedrag terug vinden op de nota
voor 2013. Het borgbedrag wordt terug
betaald indien de tuinder bij vertrek de
tuin schoon achter laat.
 
Het nieuwe huishoudelijke reglement
wordt door de ALV aangenomen. In het
voorjaar volgt een nieuw tuin- en bouw
reglement.
 
Rondvraag:
 
Henk van Schagen vraagt zich af of tuinders
bij vertrek hun sleutels inleveren. Ant
woord: Sleutels kunnen worden ingele
verd bij de winkel tegen terugbetaling van
de borg.
Tous Wijkhuizen vraagt of alleen tuinders
een sleutel hebben. Antwoord: nee, ook
donateurs en familieleden van tuinders.
De sleutels zijn gewoon te koop in de
winkel zonder registratie.
Tous vraagt of het verbranden van afval is
toegestaan. Antwoord: Nee, art.32 Huis
houdelijk reglement.
Mw. Van Weel vraagt hoe hoog het com
postafval achter de heg mag liggen. Ant
woord Aad: het liefst de compostbak
achter op de tuin. Indien toch aan de
voorzijde dan in ieder geval onder de
hoogte van de heg blijven.
Het aanleveren van takken loopt via Aad
Sengers. Dit vindt plaats vanaf februari.
Tot die tijd takken op de tuin houden.
Henk van Schagen merkt op dat er nog
steeds mensen zijn die takken of ander
afval op het achterplein dumpen. Het be
stuur zal bij constatering hiervan streng
optreden.
Gonny van Velsen, notulist   
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Van de bestuurstafel
In de afgelopen weken is herhaaldelijk vastgesteld dat het voor- of achterhek in de avonduren niet bleek afgesloten. Zo wordt het
ongenode bezoekers wel heel erg gemakkelijk gemaakt. Daarom het dringende verzoek, sluit het hek na 16.00 uur. Oók als u de
tuin op gaat of als u weet dat er nog medetuinders op het complex zijn. Zij hebben een eigen sleutel en komen er wel uit.
 
Nicolette Hulsbergen is benoemd tot bestuurslid voor de winkel. En zij laat er geen gras over groeien. Met hulp van de bouwcom
missie heeft de winkel in enkele weken tijd een compleet nieuwe “look” gekregen. Ook is er een grote tafel gemaakt, waaraan in
het voorjaar workshops kunnen worden gegeven. Het ligt in de bedoeling dat volgend jaar de pallets grond en zand worden opge
slagen in de voormalige krantenloods, zodat de winkel ruim en begaanbaar blijft. Samen met haar commissieleden lijkt Nicolette
nú al klaar voor het nieuwe tuinseizoen.
 
Na evaluatie van de open tuindagen 2012 heeft het bestuur er voor gekozen om dit evenement volgend jaar eens op 1 dag te
houden en wel op zaterdag 29 juni. Deze dag zal worden afgesloten met een feestavond. De zondag kan dan worden gebruikt om
alles op te ruimen.
 
De verhuur van de aanhanger wordt vanaf heden geregeld door Piet Honkoop. Via hem kunnen tuinders de aanhanger reserveren.
De kosten bedragen 5€ per dag. Dit bedrag dient vooraf voldaan te worden. De aanhanger moet vóór 17.00 uur retour. Piet is
veelvuldig bereikbaar op zijn tuin Berkenlaan 1.
 
Voor het komende jaar heeft de bouw- en de tuincommissie een aantal ingrijpende projecten op het programma staan, die niet te
realiseren zijn op alleen de werkzaterdagen. Daarom doet het bestuur een dringend beroep op tuinders die door de week wat
uurtjes vrij hebben. Bent u handig met hamer en zaag, bedreven in het schilderen of sterk genoeg om bijvoorbeeld wat bomen te
kappen of de beukenhaag te snoeien, meldt u dan aan bij het bestuur. Samen maken wij ons tuinenpark nog mooier.
 
Heeft u interesse in tuinruil! Bekijk het aanbod op het bord achter het winkelraam of op de website onder de kop: vrije tuinen.
Nadat een vertrekkende tuinder akkoord is gegaan met de taxatie van de opstallen komt zijn of haar tuin gedurende twee weken
op het bord. In deze periode kunnen tuinders hun interesse kenbaar maken. Daarna is de keus aan de kandidaat-leden.
 
Leo Pel
Secretaris
 
 
 

Ledenbestand
Mutaties:
 
Nieuwe kandidaat-leden:
Jenny Assman per 22-9
Burghard Ilge per 6-10
Jan Levers per 20-10
 
Uitgeschreven als kandidaat:
 
Cees van Wees
 
Lid-tuinder:
 
Karina Rotteveel naar tuin B20
Wilma Laanen-Janssen naar tuin L12
Rian Schelvis naar tuin H13
 
Opzeggingen:
 
Maarten Knöps B8 per 1-1-2013
Marni Zuurendonk-Cluistra S17 per 1-12
C. de Graaff H30 per 1-11
C.F. Fung B26n/z per 5-11
Fenna Kleinenbroich M12 per 1-10
Evelien Koelemeijer H8z per 1-11
H. de Graaff H10 per 1-11
J.M. Smit L28 per 15-10

Wateroverlast
Aan het eind van de tweede week van
november kregen we te maken met een
fikse waterlast op onze tuinen. Het over
het algemeen zo betrouwbare gemaal dat
ons poldertje moet beschermen tegen
natte voeten, kwam in stand "storing" te
staan. Blijft het vervolgens regenen dan
krijg je watervlaktes als hier rond de tuin
van Antoon Groot. Een klein bewijs wat
er in het groot kan gebeuren als we niet
zoiets hadden als het Hoogheemraad
schap. Betaal je toch wat makkelijker je
belastingaanslag! DS   (foto's Tiny Groot)
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Colofon
 
VTV  Zonder Werken Niets
 
Bezoekadres: Van der Aartweg 25 
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
www.zwn-volkstuinen.nl
 
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher M24
Marjolijn Sondorp

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

Gironummer ZWN: 13256
De bestuurskamer is geopend van 10
tot 11 uur, elke eerste zaterdag van
de maand (zie ook de website)
 
Inleveren kopy tot uiterlijk:
             1 februari 2013

Wat eten we
vandaag?
 
 
Zo, het zit er weer op voor 2012. Het is
weliswaar nog geen 31 december, maar in
de tuin valt met goed fatsoen eigenlijk niets
meer te doen. Het werk is gedaan en met
uitzondering van de echte wintergroenten
zoals de boerenkool is de oogst weer
binnengehaald.
De tijd breekt weer aan om lekker bij de
kachel weg te kruipen en plannen te maken
voor het nieuwe tuinjaar. We spitten nu
alleen nog maar in de diverse catalogi en
zien in onze gedachten alweer een mooie
volle tuin opbloeien in het nieuwe seizoen.
Was het maar vast weer zo ver!
 
Bent u ook nog steeds bezig met het ver
werken van uw oogst? Soms weet ik echt
niet wat ik moet koken, maar gelukkig zijn
er op internet voldoende ideeën te vinden.
Kijk bijvoorbeeld eens op http://kookve
gametmijmee.blogspot.nl/ of er iets van uw
gading bij zit.
 
Haarlem wordt tot mijn plezier trouwens
steeds groener. Dit jaar is het Platform
Haarlem Groener (PHG) opgericht. Het
is een stichting (in oprichting) die streeft
naar het vergroten van de kwaliteit en
kwantiteit van het groen in het stedelijke
gebied van Haarlem en aangrenzende ge
meenten. Voor groepen die vergroenings
projecten willen opzetten zijn zij een
platform, ook bevordert het PHG de
contacten tussen groepen om kennis en
ervaring uit te wisselen. Het PHG geeft
ook een nieuwsbrief uit, aanmelden kan
via de website www.haarlemgroener.nl of
per e-mail aan info@haarlemgroener.nl 
 
En als u iets meer wilt weten over de na
tuur in Nederland, kijk dan eens op www.
waterwereld.nu, waar heel veel leuke en
ook nuttige informatie te vinden is over o.
a. bomen, struiken, wilde planten, groen
ten en kruiden.
 
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een
voorspoedig groen 2013!
 
JOKER

Een echte Zwenner
 

De Kievitsbloem
 
Dit tere bolgewasje schuwt het water niet,
sterker nog, water heeft hij nodig om z’n
zaden te verspreiden. Je vindt het dan ook
aan de oevers van riviertjes en plassen.
Het is een beschermde plant en mag dan
ook niet geplukt worden. Gelukkig is deze
leliesoort gewoon in de winkel te koop
(Fritillaria meleagris). Eenmaal gepoot,
heeft de bol even de tijd nodig om tot bloei
te komen. Van zaad tot bloei duurt maar
liefst 8 jaar! De bloemen zijn wit of paars
geblokt en lijken in de verte enigszins op
een kievitsei.
 
DS (foto: Wikipedia)
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