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De Tuinfluiter
Agenda
Zaterdag 13 december
Kantine 19.30 uur
Kerstkienen

Zaterdag 21 december
17.00 tot 20.00 uur
Highwine in de winkel van ZWN

Zaterdag 3 januari 2015
11.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 21 maart 2015
14.00 uur
Algemene Ledenvergadering

.
Dit jaar is het onderhoud van de gebou
wen en andere technische werkzaamhe
den ondergebracht bij het Algemeen
Werk. En dus zie je regelmatig tuinders
niet alleen snoeien en harken, maar ook
schilderen en metselen. Hier is José Smits
(B27) bezig met het afschilderen van de

winkel (Over de fam. Smits meer op de
volgende pagina). Er staan nog veel klussen
op het programma; er is nogal wat achter
stallig onderhoud. Maar "met een kwastje
verf en een zonnig humeur krijgt alles weer
kleur!"
DS

De groene vingers van José en Leon
Smits (B27)

Het hout is weg; wat een ruimte! Nu nog spitten.
Zoon Joris heeft daar zo zijn gedachten over...

Drie jaar geleden begonnen José en haar
man Leon met het gebruiksklaar maken
van een tuin aan de Lijsterbeslaan. En
hoewel dat maar om 150 m2 (halve tuin)
ging, was dat een best aardige klus. Hoe
maak je van een ruig weiland een aantrek
kelijke tuin. In een jaar tijd hadden ze het
voor elkaar en oogsten ze de eerste
groenten een aardappelen.
Nu vonden ze het tijd om over te stappen
naar het echte werk, een tuin met een
huisje en een ruime kas. De achterliggen
de jaren hebben ze gebruikt om het tui
nieren onder de knie te krijgen en te
kunnen vaststellen dat deze hobby goed
bij hun past. En hoewel ze konden kiezen
uit een aantal goed onderhouden tuinen,
kozen ze weer voor een door groen
overwoekerde akker, nu op de Berken

laan. Oude fruitbomen, wilg, es en els
zorgden weliswaar voor een paradijs voor
vogels, voor tuinieren bleef weinig ruimte
over. Bij Boels werd een hakselaar ge
huurd, zodat de berg takken snel ver
dween; de stronken zullen met hulp van
de vereniging worden verwijderd.
Het plan is om de tuin wederom in één
jaar op orde te krijgen. Makkelijk zal dat
niet gaan want Leon stuit bij het spitten
regelmatig op verzonken tegelpaden,
puinheuvels en wortelpakketten. In de tuin
staat een enorme betonnen koude bak.
Deze zal als eerste in productie worden
genomen. En ook voor de kas liggen de
zaaiplannen al klaar.
Enthousiasme en groene vingers, daar gaat
het om!
Dick Saher

Leon met zoon Merijn aan het hakselen. Foto DS

De sawa van Ron Visser (L19), één van diens vele
experimenten.

De vreemde druif (2) (Ron Visser)
Eerst zien dan geloven, was de meest
voorkomende reactie op mijn vorige bij
drage aan de
Tuinfluiter. Ik kondigde hierin aan Rijst te
gaan telen. En allerlei zoute groenten.
Zeekraal, Zeemelde, Zeebiet en Oester
blad.
De Tuinfluiter heeft een enorm bereik. Na
verschijning heb ik naar aanleiding van mijn
geëxperimenteer een paar maal bezoek
gekregen van een mijnheer, woonachtig
op Aruba. Bij toeval had hij de Tuinfluiter
in handen gekregen en wilde wel eens
kennismaken met die zonderling die Zee
kraal in de polder teelt. Hij bezit twee
grote stukken brakke grond op Aruba.
Niets wil daar groeien. Dus misschien zou
Zeekraal iets voor hem zijn. Ik heb hem
laten zien hoe ik het aanpak, het adres
gegeven van mijn zaadleverancier en hij is
enthousiast aan de slag gegaan. Voor mij
heeft hij gelijk. Als hij slaagt dan heeft hij
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een prachtige en gezonde groente, die
zelden ergens commercieel geteeld
wordt. De kiloprijs ligt op dit moment
rond de € 28,-.
Ik behelp mij met wat lege Spa flessen te
vullen in zee tijdens het uitlaten van Char
lie. Die gaan over mijn zoute akkertje. Hij
kan alles zonder hond en zonder lege
flessen. Heel nieuwsgierig hoe het hem
vergaat.
Al die andere zoute groenten, gezaaid in
bakken gevuld met Zeeuwse zeeklei,
groeien voortreffelijk. In Haarlem hebben
wij aan het Spaarne een voortreffelijk
restaurant: Vis & Ko. Gespecialiseerd in
vis. Imko Binnerts is eigenaar/chef kok. Uit
alle windstreken en van ver over onze
grenzen komen gasten voor zijn gerech
ten. Voor Imko bracht ik een bakje Oes
terblad mee toen ik bij hem met wat za
kenvrienden ging eten. Hij herkende het

direct, proefde en vond het voortreffelijk.
Het is een vreselijk kostbaar product,
vertelde hij. Daarom gebruik ik het nooit.
Maar die avond heeft het hele restaurant
er van genoten.
De rijst bleek het moeilijkste plantje.
Nergens kon ik voldoende gedetailleerde
informatie vinden over de teelt. Met name
over de waterdiepte waarin de plant moet
groeien tastte ik in het duister. Ik heb vier
verschillende " sawa's" gemaakt. Stel je
daar overigens niet te veel bij voor hoor.
Het zijn gewoon plastic bakken. Ook heb
ik jonge rijstplanten in mijn vijver gepland.
De oogst van dit jaar past in een eierdop
je. Voor volgend jaar weet ik hoe het moet.
Maar waarschijnlijk gaat dan mijn nieuws
gierigheid weer uit naar iets heel anders.
Voor meer interessante foto's over exo
tische teelten: zie blz. 8

Los Zand

In het volgende nummer meer aandacht voor het bezoek van "De Zonnebloem"

De "Zonnebloem" voor de derde keer bij
ons op bezoek
Tegen tien uur arriveerden al enige vrijwilligers die de mensen van "De Zonnebloem"
ontvingen. Toen iedereen een plekje op het terras had gevonden werd er koffie met
appeltaart met slagroom rondgebracht, waar de bezoekers van genoten. Het zonnetje
was doorgebroken, dus dat gaf een feestelijk tintje aan het geheel. Na de tweede
koffieronde kregen de gasten een blaadje waar ze de antwoorden mochten noteren
van de vogelspeurtocht.
Er hingen op de Malus-, Berken- en Lijsterbeslaan schitterende vogelfoto's, waar ze
uit drie mogelijkheden het goede antwoord moesten noteren. Er werd serieus met de
begeleidsters gediscussieerd over welke vogel het nou wel zou zijn, waar ik zelfs ook
van kon genieten hoe goed ze hun best deden.. Bij terugkomst van de tocht stond er
een lunch klaar en daarna werd de uitslag bekend
gemaakt wie .gewonnen had.
Er liepen echte vogelkenners rond wat bleek uit de uitslagen, want er waren meer
winnaars. Na de prijsuitreiking was er nog een glaasje fris of iets anders. De dames en
heren gingen na een prachtige, zonnige en leerzame dag met een zeer tevreden gevoel
huiswaarts.
Het mag wel vermeld worden dat de Zonnebloemclub uit Haarlem al voor het derde
jaar deze geweldige dag bij Z.W.N. kwam doorbrengen, waar wij als Volkstuinencom
plex best wel trots op mogen zijn!
Mijn grootste waardering ging uit naar de vrijwilligers van de Zonnebloem, die met
liefde de gasten een onvergetelijke dag hebben bezorgd.
Sjoeke

Het gazonrandje aan de laan - bij de
een een biljartlaken, bij de ander een
onbegraasd weiland - is afkomstig van
de tuinarchitect. Het zorgt voor
breedte en lengte in het wegenstelsel.
Sommige tuinders gebruiken de rand
ook voor het aanbieden van gratis
mee te nemen spullen. Bijv. een paar
courgettes, een overcomplete gieter,
een vaste plant. Een leuke traditie! Bij
Elly (L5) krijg je ook nog tips over de
verzorging van de plant!
De door de firma Heeremans aange
plantte beukenhaag op de Noorder
laan staat er troosteloos bij. De oor
zaak van het niet aanslaan is niet hele
maal duidelijk. Mogelijk moet het ge
zocht worden in het hoge zoutgehal
te van het zand van de manege. Dat
er wateroverlast is kan ook een reden
zijn. De drainage voldoet niet.
Tijdens de afgelopen ALV ging het oa.
over grote uitgaveposten zoals het
opknappen van de krantenloods - nu
"een veredeld dekzeil voor zakken
aarde" volgens een tuinder -, hertsel
van de sloten (€ 80.000), een nieuw
loodsdak en nieuwe horecavoorzie
ningen. Daar moeten natuurlijk bezui
nigingen tegenover staan. Daarbij
werd gedacht aan het niet meer uitge
ven van een papieren Tuinfluiter maar
dmv het internet.
De pompoenwestrijd deze herfst is
niet helemaal uit de verf gekomen.
Slechts 5 tuinders hadden een stukje
tuin over om een dikke pompoen te
laten groeien. Volgend jaar een
herkansing?
Gezien de heerlijke jamsoorten uit
onze winkel hoop ik dat dit initiatief
volgend jaar wordt geprolongeerd!!
De heer Wim Laan (M22) is dit jaar
80 geworden. En hoewel hij lichame
lijk nog in een prima conditie ver
keert, heeft hij besloten afscheid van
zijn tuin te nemen. Hij blijft echter de
Tuinfluiter in zijn wijk bezorgen. Har
telijk dank daarvoor!
Het aantal bijdragen van tuinders aan
de Tuinfluiter is licht gestegen. Uw
verhalen en foto's blijven van harte
welkom!
DS
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Interview Piet en Nel Honkoop

Op een mooie maandagmiddag zijn Hans
van Dijk en ik te gast bij Piet en Nel Hon
koop. Vanaf januari 2015 zal Piet na 66 (!)
jaar tuinieren op Berkenlaan 1 zijn lidmaat
schap van ZWN niet meer verlengen, voor
ons aanleiding om te horen hoe hij en Nel
die lange periode op de tuin beleefd heb
ben.
In december 1948 was Piet al op Berken
laan 1 te vinden om zijn vader te helpen.
In die jaren was het een echte productie
tuin: de opbrengst van de aardappelen
moest de huur bekostigen. Op het andere
2/3 deel van de tuin werd o.a. andijvie en
koolraap geteeld. In januari 1949 werd
begonnen met de bouw van een tuinhuis
je. Na het overlijden van zijn vader in 1973
hield hij voor zijn moeder de tuin op orde.
Vanaf 1974 was Nel ook in de tuin bezig.
In 1975 werd Piet officieel lid en werd de
tuin op zijn naam gezet. Het bestuur kon
hem daardoor ook vragen om lid te wor
den van de bouwcommissie, de eerste van
een lange reeks van functies die Piet in de
loop van de jaren heeft vervuld.
Piet kan zich nog veel herinneren uit die
eerste jaren van ZWN aan de Van der
Aartweg. Zo werd door de gemeente het
clubhuis gebouwd met stenen van de oude
boerderij die er vroeger gestaan had. Ook
de winkel (het Van ’t Hofhuis) is vlak na
de oprichting gebouwd. Daarna kwamen
nog een kruiwagenloods en toiletten. Er
lag toen nog een septic tank in de grond.
Pas later is de riolering aangelegd, waaraan
alle tuinverenigingen hebben meebetaald.
Veel documentatie over het ontstaan en
de geschiedenis van ZWN heeft Piet naar
het gemeentearchief gebracht. Met smaak
kunnen Piet en Nel vertellen over de
verschillende bestuursbesluiten uit het
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verleden. Zo mochten de huisjes aan de
slootkant geen raam aan de achterzijde
hebben om binnenkijken tegen te gaan!
Piet en Nel hebben vooral goede herinne
ringen aan de periode omstreeks
1980/1990. Het complex was een wandel
paradijs en er werd streng toegezien op
het onderhoud van de tuinen. Ook werd
er jaarlijks een complexprijs uitgereikt
voor de mooiste border, waarbij Piet
flinke “concurrentie” had van Jan Laan op
B2. Op een foto uit het Haarlems Dagblad
van 1982 is te zien hoe de tuin aan de
Berkenlaan er prachtig bij ligt. Achter de
winkel was een kas, die door een aantal
leden professioneel werd gebruikt voor
het kweken en verkopen van groenten en
op de plek van de speeltuin werden dah
lia’s en chrysanten gekweekt, eveneens
bestemd voor de verkoop aan leden en
buurtbewoners. De jaarlijkse tentoonstel
ling in augustus van bloemstukken, snij
bloemen en planten trok altijd veel belang
stelling en ze vinden het jammer dat die
niet meer plaatsvindt.
Piet en Nel hadden een vaste taakverde
ling: Piet zorgde voor de groenten en vond
het bijhouden van de sociale contacten
eigenlijk leuker dan onkruid wieden. Hij
vond het ook belangrijk dat de borders en
heggen er verzorgd uitzagen, dus bood hij
graag een helpende hand als dat voor ie
mand nodig was. Veel van de groenten,
zoals spek- en snijbonen, ging naar de fa
milie. Bramen werden verwerkt tot jam
en sap. Nel heeft zich altijd bezig gehouden
met de siertuin; veel plantjes en bloemen
zoals afrikaantjes en dahlia’s heeft ze on
danks alle slakkenplagen zelf opgekweekt.
Ook vond zij het leuk om zaden en stekjes

te ruilen met andere lede
plantjesmarkt kweekte zij alt
plantjes op, zoals alstroem
planten uit de collectie van
Ook zorgde zij voor het invr
groenten die door Piet verb
oogst werden.

Nel is bij ZWN ook altijd c
geweest: ze is lid van een va
den/donateurs die hier op de
tend schilderen en tekenen
Tuindagen heeft deze groe
geëxposeerd. Het tekenen e
is ooit begonnen in de Clovi
toen de groep daar moest s
ZWN een prima alternatief.
dagochtend en om de week o
avond was er nog de hobbyclu
De maandagochtendclub, die
teken van sociaal contact sto
dels gestopt, maar op woen
Nel nog steeds van de partij
Piet heeft zich altijd ingespan
vereniging. Om maar wat
aanpassen van het Huishou
ment, lid van de vaste AWwoensdagochtend, gezorgd v
banden langs alle borders zo
op de paden bleef en niet in
terechtkwam, onderhoud va
lige dahliatuin, heggen geknip
gen van de Tuinfluiter… En d
de diverse bestuursfuncties,
actief geweest als lid van de b
sie en de kantinecommissie
is hij maar liefst drie keer pen
geweest. Het is dan ook niet
lijk dat Piet benoemd is tot
dienste! Hij pleit voor verbe
sociale contacten en mee
betrokkenheid en zou graag
bestuur weer meer praktisch
aan de leden geeft, zoals t
vervangen van gasslangen, afs
water of tijdig leegmaken v
tonnen. Veel praktische k
verloren te gaan.
Piet en Nel vinden het wel ja
stoppen met hun tuin. Ze
met veel plezier getuinierd e
buurvrouw van B3 hier va
missen. Maar het wordt tijd o
te verzetten en samen leu
ondernemen. Ook de twee k
zijn wekelijks bij opa en oma
er druk voorgelezen, geknut
gang gehockeyd. Piet wil zic
bezighouden met de genea
graag naar de sportschool.
thuis op het balkon verder m

ken van bloemen, want dat kan ze toch
niet laten…
En om te eindigen met wat tips: kleine
begonia, lobelia en ageratum zijn goed
bestand tegen slakken en wat zout op het
pad houdt de slakken weg (daarna natuur

lijk wel weer opvegen en weggooien). Ook
het maken van een teeltplan is handig met
het oog op de vruchtwisseling. En vooral
pleit Piet voor het bijhouden van de bor
ders, dat verbetert het aanzien van het
hele tuincomplex!

Wij wensen Nel en Piet nog vele goede
jaren toe en bedanken ze voor hun gast
vrijheid en alle mooie verhalen tijdens dit
bijzondere gesprek, dat uiteindelijk eindig
de met heerlijke tosti’s van Piet!
Joke Groskamp en Hans van Dijk

Het pompoenenboekje van Nel Honkoop
In de vorige Tuinfluiter had ik al beloofd dat ik nog zou terugkomen op het pompoe
nenboekje dat ik van Nel Honkoop had gekregen. Het is een boekje uit het jaar 2000,
waarin pompoenen, courgettes, kalebassen, meloenen, patissons en andere exoten
worden besproken. In totaal gaat het om zo’n 150 verschillende soorten, die stuk voor
stuk ook worden omschreven. Maar of ze nog besteld kunnen worden?? Ik kon niet
achterhalen of het bedrijf nog bestaat. In ieder geval stonden er ook recepten in het
boekje, die ook nu best nog de moeite waard zijn. Wat dacht u hiervan:

Ophiopogon planiscapus 'Niger' is de Latijnse
naam van het zwarte schaap onder de vaste plan
ten. Dit vreemde maar wel bijzondere plantje valt
vooral op door zijn afwijkende zwarte lancetvormi
ge bladeren en dito glanzende bessen. Bezoekers
die de plant nog niet kennen vragen mij soms wel
eens of ze verbrand zijn.
De plant vermeerdert zich vooral via worteluitlo
pers, maar ook geslachtelijk voortplanting is moge
lijk via het pitje uit de bevruchte bes. De winter
harde plant is een uitstekende bodembedekker en
wordt ca 10 à 15 cm hoog, In de vroege zomer
verschijnen uit het hart van de planten stengeltjes
met kleine rose bloemetjes, welke prachtig afste
ken tegen de zwarte bladeren. De zwarte bessen
blijven hangen tot het begin van de winter.
HvD

25 november 2014: Wervelwind, revolutie of ...?

Gevulde Pompoen uit de Oven
Ingrediënten:
1 grote pompoen, ½ volkorenbrood, 100 gram boter, 1 ui, 1 stengel bleekselderij, 2
teentjes verse knoflook, 1 groenten- of kruidenbouillontablet, tijm, salie, rozemarijn
en basilicum naar smaak, zout en peper.
Snij de pompoen in de lengte doormidden en verwijder de pitten en draden. Brood in
kleine blokjes snijden en krokant bakken. Fruit de gehakte bleekselderij, de ui en de
knoflook in de boter, krokante broodblokjes de laatste paar minuten mee fruiten.
Kruiden toevoegen en met bouillon een compacte massa maken. Beide holten van de
pompoen hiermee vullen en met een touwtje vastbinden. In de oven bakken tot de
pompoen zacht is (even inprikken). Touwtje losmaken en heet opdienen.
Eet smakelijk! Joke Groskamp

Rijkdragende perenboom.

Dit jaar zagen we veel gezond fruit.
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Een nieuwe herfst, een nieuw geluid... laatste ronde
De cursus in de Natuurlijke Moestuin
loopt alweer op zijn eind. De oogst is
grotendeels binnengehaald, er staat voor
namelijk nog wat andijvie en de felgekleur
de stengels en bladeren van de snijbiet
geven de tuin een fleurig gezicht. Maar nu
kunnen we weer starten met de voorbe
reidingen voor het komende jaar. Dat
betekent dat we de bedden nu weer on
kruidvrij gaan maken en moeten beginnen
met het verzamelen van mulchmateriaal.
Gelukkig helpt de natuur ons hierbij een
handje: bomen en struiken laten hun bla
deren vallen en grote eenjarige planten
zoals courgette, pompoen en augurk
sterven af en bedekken de grond al gedeel
telijk. Ook gemaaid gras kan prima ge
bruikt worden, liefst vermengd met (ver
snipperd) blad. Ook andere materialen zijn
geschikt om te mulchen, zoals stro en
houtsnippers. Door het afdekken stimule
ren we het bodemleven en wordt de
bodemstructuur verbeterd. En ook niet
onbelangrijk, in het voorjaar hoeft er maar
weinig onkruid verwijderd te worden!
Het mag dus best een dikke laag mulch
zijn, zodat de bodem in de hele winterpe
riode goed bedekt blijft.
Een van de laatste lessen betrof ‘wande
lende’ kruiden in de tuin. Verschillende
soorten kruiden en groenten kunnen

zichzelf uitzaaien in de tuin. Dat kun je
lastig vinden, maar het heeft ook voorde
len. Zodra het zaad gerijpt is, kan de
moederplant gebruikt worden om te
mulchen. Als dat zaad vervolgens gaat
kiemen, kan er een ‘oerwoud’ van kiem
plantjes ontstaan. Die kun je gemakkelijk
verwijderen als ze nog klein zijn. Maar
probeer ook eens om een paar kiemplant
jes te laten opgroeien. Je komt zo gratis
aan nieuwe planten!
In oktober is op het terrein van Yggdrasil,
waar Frank Anrijs met zijn ouders samen
werkt, voor alle deelnemers aan de online
cursus nog een Oogstfeest met een hapje
en drankje georganiseerd. Er werd een
rondleiding gegeven en er was gelegenheid
om kennis te maken met de andere cur
sisten. Op zich een leuk idee, maar voor
mij helaas iets te ver uit de buurt om op
1 dag heen en weer te reizen naar Vlaan
deren. Het online forum is helaas niet
helemaal uit de verf gekomen, dat wordt
zeker een punt van aandacht voor het
volgende cursusjaar.
Ik heb leuke informatie gekregen tijdens
de online jaarcursus. Iedere les werd er
weer een ander (on)kruid besproken.
Maar natuurlijk was het belangrijkste on
derdeel toch de andere manier van wer
ken; alles min of meer ‘kris-kras’ door

elkaar zetten en zaaien in zgn. golven en
randen. Toch een behoorlijke omslag als
je gewend bent om keurig in rechte lijnen
te zaaien! Maar ik heb gemerkt dat het
toch wel werkt, ik had weinig last van
onkruid en ook de ‘plaagbeestjes’ hielden
zich redelijk gedeisd, met uitzondering van
de vogels die met mijn boontjes aan de
haal gingen. Ik ga dit in het komende jaar
zeker verder uitbreiden.
De cursus is inmiddels voor de tweede
keer gestart, dus ik doe nog vrolijk een
rondje mee. De inhoud van de lessen is
verder niet echt veranderd. Voor mij is
het dus een herhalingsoefening, maar dat
kan nooit kwaad. Wel bestaat nu de mo
gelijkheid om hier ook biologisch zaaigoed
te bestellen van de groenten, kruiden en
bloemen die ook door Anrijs zelf ge
kweekt worden, dus dat ga ik nog eens
op mijn gemak bekijken. En daarnaast heb
ik nog een voorraadje leuke zaden gekocht
tijdens het Herfstevenement van de Stads
kweektuin, zoals paarse stambonen, re
genboomworteltjes en een mix van cour
gettes. Dat wordt vast een kleurrijk jaar!
En het forum? Daar is het weer een druk
te van belang, want er zijn ruim 250 deel
nemers die allemaal heel nieuwsgierig zijn.
Hopelijk wordt het weer een jaar met veel
boeiende ontdekkingen!
Joke Groskamp

Variant van Dewi Sri (Rijstgodin) ?

In de zomereditie van De Tuinfluiter vertrouwde
Ron Visser meerdere wilde ideeen voor dit sei
zoen aan het papier toe. Ook zelf vond hij het toen
wel spannend hoe het op zijn sawa zou vergaan. In
middels is de oogst binnen en op deze foto van
begin oktober is het resultaat te zien. De rijst op
Ron's sawa was nog niet volgroeid, maar toch zijn
de rijstaren duidelijk zichtbaar op de foto. Ik ben
benieuwd hoe het gesmaakt heeft.

Snijbonen in okt?
Na een heel goed seizoen met veel zon en
af en toe regen, plukte ik 11 oktober nog
snijbonen!
Misschien is het wel beter om later bonen
te leggen in plaats van in het vroege voor
jaar. Ik kweekte stokbonen op in potjes
begin mei. Die werden, toen ze bij de
stokken stonden, allemaal opgegeten door
de slakken! Begin juni tweede leg: iets
beter resultaat. Maar de leg van juli/augus
tus gaf de beste oogst. Ik zette ze langs
stokken waar eerst de tuinbonen ston
den...Bij mijn buurman Cor Barens was
ook nog een bed leeg. . Geweldige op
brengst en geen last van slakken! Dank
Cor, voor de "geleasde" grond!
Een tuingroet van Fija.
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Los Zand..
Uit een onderzoek verricht door de
Consumentenbond blijkt dat er in
onze supermarkten geen Nederlandse
honing in de schappen staat. Het
grootste gedeelte wordt geïmpor
teerd uit China en Mexico en bestaat
uit algemene bloemenhoning. Dat wil
overigens niet zeggen dat de kwaliteit
in alle gevallen slecht is. Betrouwbare,
biologische honing kunt u kopen bij
onze imkers of bij Wim van Bergen
tegenover het IJspaleis in Driehuis.
Heeft u deze zomer veel bijen (en
hommels) in de tuin gezien? Dat moet
haast wel; onze imkers hebben heb
ben meedere kasten op ons complex
en die huisvesten gezonde volken. Is
die mysterieuze "verdwijnziekte" dan
overwonnen? Nee, hoewel die wel
een stuk minder is geworden. De pre
cieze oorzaak is nog niet gevonden
maar de wetenschap gaat er vanuit
dat het een combinatie is van varro
amijt, slechte voeding en het gebruik
van pesticiden. Op een onderzochte
rododentron bij een Groenrijk vond
men 14 pesticiden, inclusief vier ver
boden stoffen. Laten we hopen dat
dat niet is gebeurd bij door ons aan
geschafte sla-, kool- en kruidenplant
jes.

Op 22 november was het "snipperdag". Tuinders werden uitgenodigd hun takken en stammetjes/boom
stammen aan de laan te leggen waarna een hakselaar de zaak zou komen versnipperen. Het kwam er niet
van: de door verhuurbedrijf Boels geleverde machine leek erg op een hakselaar maar was het niet. Het
bleek een mulchmachine. Daar kan een tuinvereniging weliswaar wat mee, maar niet op dat moment. Tot
overmaat van ramp bleek ons trekkertje niet te willen starten. Gelukkig konden we gebruik maken van de
auto en aanhangwagen van Leo Pel. Op bovenstaande foto zien we Leo en Bert Vrenegoor in een uiterste
krachtinspanning een deel van een gevelde eik inladen. Foto DS

Nadat zaterdag de snipperdag min of
meer mislukt was, hebben een aantal
tuinders (oa Henk van Schagen, fam.
Van Velzen, fam. Akse, Nico De Bont,
fam. Van Wakeren, Ron vd Vorm,
Han Assman, Ad Otte) de volgende
dag de draad weer opgepakt. Ze zijn
de hele zondag bezig geweest de tak
kenbossen van de lanen naar het
voorhek te transporteren. Daar heeft
de fa. Heeremans inmiddels voor af
voer gezorgd. 's Maandags heeft Henk
(hij krijgt er maar geen genoeg van..)
samen met Ab Mannaert en Jan van
Galen twee forse wilgen achter de
krantenloods geveld.
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Cor plant de appelboom; zie notulen. Foto DS

Pannenkoekenverslag
Om half twaalf stonden er vier grote
branders om de pannenkoeken goudgeel
te bakken.
De complimenten voor de heren die hun
bakkunst hebben laten zien aan de gasten.
Ze kregen dan ook veel bedankjes te
horen en de kinderen mochten zoveel
eten als ze wilden.
Dat ging ze ook prima af, want de pannen
koeken werden heerlijk met eigengemaak
te bramenjam,
stroop of poedersuiker. De volwassenen
lieten zich natuurlijk ook niet kennen. Het
kantinepersoneel heeft het ook prima
gesmaakt, dus voor herhaling vatbaar??
Iedereen zat oergezellig heerlijk in de zon
of schaduw zijn maag te vullen met al het
lekkers. De bakkers maakten ook op be
stelling pannenkoeken met spek en kaas
en daar draaiden ze hun hand niet voor
om. Als toetje mochten vele kinderen een
ijsje kopen en dat smaakte met het zomer
se weer natuurlijk heerlijk.
Bij deze wil ik alle kinderen, ouders en
familie hartelijk bedanken voor hun aan
wezigheid, want zonder jullie kunnen we
dit festijn niet organiseren. Bart, Renee,
Bert, Leo, Lex, John, Wouter en Dennis;
jullie kunnen wel een pannenkoekhuisje
beginnen! De vele tuinders die de pannen
koeken geproefd hebben, komen vast en
zeker langs!!
Patricia heeft er voor gezorgd, dat het
beslag zonder klontjes bij de heren kwam
en Petra mocht de flesjes drinken uitrei
ken. Wat een wereldbanen zeg! (ha/ ha)
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het
werk dat jullie deze middag weer hebben
verricht.
Chapeau voor allen!!!!!
Sjoeke
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Henk van Schagen vertelt het bestuur waarom hij het houden van kippen en ander kleinvee op de tuinen
geen goed idee vindt. Foto DS

Hans Alberda (S8) krijgt de versierselen opgespeld die horen bij zijn 25-jarig jubileum. Foto DS
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1 november 2014
Aanwezig:
Ontvangen:

45 leden.
3 volmachten.

1. Opening, welkom en vaststellen
van de agenda
Na opening van de vergadering door de
heer Bert van Velzen werd er 1 minuut
stilte in acht genomen wegens het overlij
den van de heer Ger Lam, overleden op 1
september jl.
De voorzitter heette de heer Bouman,
consul bij AVVN, speciaal welkom.
Bericht van verhindering van de volgende
leden:
E. Elsenbroek (L5), P. Coesel (B28), W.
Maris (L25), E. Hoeboer (L29),
M. Sjoordema (L11), H. Zevenberg (H16),
J. Groskamp (L24), H. van Slooten (L10),
C. Kruysen (L33n) en I. Burghout (B4).
De 2 volgende agendapunten werden
toegevoegd aan de agenda ALV d.d.
1-11-2014:
7 A secretaris Leo Pel, 7 B gesprek tussen
bestuur ZWV en enkele leden ZWN.
2. Ingekomen stukken
Ingekomen stukken: een brief van Wil
Maris en een brief van Flip Henstra.
De brief van Wil Maris gaat over het on
derwerp contributie en de begroting voor
2015, voorstellen voor bezuiniging zoals
het instellen van een bomenploeg, een
heggenploeg, een ploeg voor de beschoei
ing van de sloten.
De brief van de heer Flip Henstra gaat over
punt 8 van de agenda, de contributie, de
bouwcommissie meerjarenbegroting, een
vraag naar de reden waarom een kabel zou
moeten worden ingraven op het voor
plein.
Tijdens de vergadering ontstond er een
discussie over de geldigheid van de verga
dering van 1-11-2014. Na een discussie
besloot men om de vergadering voort te
zetten.
3. Bestuur Mededelingen
De wethouder mevrouw Cora-Yfke Sik
kema bezocht op 30 augustus 2014 het
tuinencomplex van ZWN. Zij was onder
de indruk van de natuurspeeltuin en het
tuinencomplex van ZWN. Zij deelde mee
geen budget te hebben voor ondersteu
ning van ZWN.
- Naar verwachting zal het gemaal achter
de tuin van Dick Saher worden
verwijderd.
- Mededeling namens de winkelcommissie:

overwogen wordt om volgend jaar als
winkel van ZWN plantjes te gaan verko
pen via de groothandel van Oxalis.
- Leo Pel heeft als secretaris voor de leden
van de Berkenlaan en de Hazelaarlaan de
bevestiging van het lidmaatschap ZWN
gereed ter vervanging van het huidige
huurderovereenkomst. De huidige huur
derovereenkomst blijkt juridisch niet juist
te zijn.
- Tijdens de vergadering werd door Aniek
Herder de resultaten van de grote
speeltuinclubactie 2013 toegelicht. Van de
opbrengst werd de bank en de
robuuste picknicktafel gekocht. Er res
teert nog om de belofte in te lossen aan
de deelnemende lotenverkopers om
bomen te planten in de speeltuin. De
meeste loten werden verkocht door Cor
Barens (53 loten).
4. Vaststellen notulen ALV d.d. 22
maart 2014
De notulen van de ALV d.d. 22 maart 2014
worden vastgesteld.
5. Begroting 2015
Bert van Velzen deelde mee dat de stukken
van de begroting een week later gereed
waren. De reden daarvan was te danken
aan de drukte van het werk van betreffen
de bestuursleden.
Een gesprek werd tijdens de vergadering
gevoerd over de begroting 2015.
Afgesproken werd dat ZWN contact zal
opnemen met AVVN over wie verant
woordelijk is voor het onderhoud van de
beschoeiingen van de sloten op het terrein
van ZWN.
De begrote materiaalkosten voor onder
houd aan de beschoeiingen van de sloten
op het terrein van ZWN is € 30.000,- .
Dit bedrag wordt over 5 jaar verspreid.
Ten behoeve van het onderhoud aan de
(binnen)sloten op het terrein van ZWN
dient bij voorkeur 1.50 meter vrij te
worden gemaakt door de tuinders.
Tijdens de vergadering wordt een discus
sie gevoerd over de uitgaven van 2014 en
het besparen van kosten. Het snoeien van
de heggen is in 2014 eenmaal uitbesteed
aan een hoveniersbedrijf na de inbraak van
2014 waarbij ook veel gereedschap werd
gestolen. Van het uitgekeerde verzeke
ringsgeld is per soort (gestolen) gereed
schap één exemplaar aangeschaft. Investe
ren in materiaal dat wordt opgeborgen in
een inbraakgevoelige locatie is niet ver
standig. Met geavanceerde camera’s sluit
je geen inbraken uit vandaar de keuze dat

alleen de nodige investeringen zijn gedaan.
Voorstellen worden tijdens de vergade
ring gedaan voor verbeteringen van een
minder inbraakgevoelige opslaglocatie
voor het gereedschap en overige werkma
terialen van ZWN. ZWN doet zijn uiter
ste best om het terrein van ZWN optimaal
te beveiligen binnen de mogelijkheden in
dit kader zijn eerder o.a. een ijzeren
punten rand op het hek aan de ingang van
het tuinencomplex geplaatst, meer prik
keldraad neergezet op inbraakgevoelige
plekken.
Wouter de Groot lichtte de begroting en
het meerjarenplan van de bouwcommissie
toe. De begrote onderhoudskosten aan
de gebouwen worden gespreid over een
periode van 3 tot 4 jaar. De begroting is
gebaseerd op realistische kosten indien de
uitvoering daarvan wordt uitbesteed. In
dien leden van ZWN op vrijwillige basis
het begrote onderhoud zelf kunnen ver
richten en dit uitvoeren dan werkt dat
kostenverlagend op de gestelde begroting.
Indien het noodzakelijk is dat een bepaal
de klus uitgevoerd moet worden en er is
niemand of onvoldoende leden van ZWN
die op vrijwillige basis bereid zijn om die
bepaalde klus uit te voeren, zal die klus
uitbesteed worden tegen het begrote
bedrag vermeld in de begroting.
Wouter de Groot lichtte de ontwikkeling
toe van een kwalificatiesysteem waarmee
in de toekomst zo objectief mogelijk de
waarde van de huisjes en kassen vastge
steld kan worden binnen de gestelde
richtlijnen.
Naar verwachting zal in 2015 betreffende
kwalificatiesysteem in combinatie met het
voorstel voor de aanpassing van de huidi
ge reglementen van ZWN worden gepre
senteerd.
De voorstellen voor bezuiniging door
middel van het oprichten van een snoei
werkploeg bomen, een snoeiploeg heggen,
een ploeg voor het verrichten van onder
houd aan beschoeiingen wordt besproken.
Door Leo Pel wordt opgemerkt dat er al
een lange periode een vacature is voor ‘lid
tuincommissie’ en dat de huidige secreta
ris op dit moment nog steeds het werk
verricht van 2 functies, die van secretaris
en van voorzitter tuincommissie.
6. Vaststellen contributie 2015
De contributie voor 2015 wordt ver
hoogd met € 5,-.
Er ontstaat een discussie over de toe
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komst van de financiële reserves van
ZWN.
De heer Van Dijk spreekt daarover zijn
zorg uit. Han Assman geeft als huidige
penningmeester aan die zorg te delen. Om
die reden zal naar verwachting de contri
butie voor 2016 gepaard gaan met een
grotere contributieverhoging om de finan
ciële situatie van ZWN gezond te houden.
De begroting voor 2015 werd aangeno
men.
7. Vaststellen inschrijfgeld kandidaatleden
Dit punt kwam tijdens de vergadering niet
aan de orde.
7A Secretaris Leo Pel
Leo Pel heeft aangegeven dat hij ondanks
het opzeggen van zijn tuin bereid is om als
secretaris van ZWN aan te blijven. Vol
gend jaar zal dit nader worden overlegd
op de ALV.
7B Gesprek tussen bestuur ZWN en
enkele leden ZWN
In verband met de afwezigheid van de
leden Ria Duijneveld en Evert van Huijs
steeden die het gesprek voerden met het
bestuur van ZWN, dat op 30 september
2014 plaatsvond werd Ad Otten bereid
gevonden om het verslag daarvan toe te
lichten. Overigens, dit gesprek met het
bestuur werd bijgewoond door Willem
van Wonderen, consul AVVN).

Ad Otten gaf een toelichting over hetgeen
wat werd besproken tijdens het gesprek
met het bestuur ZWN. Besloten werd het
volgende naar aanleiding van het gesprek
van 30 september 2014:
Het bestuur zal een visie formuleren voor
de komende jaren (‘waar willen wij als
vereniging de komende jaren heen en wat
is daarvan op hoofdlijnen nodig’.
De leden worden uitgenodigd om zitting
te nemen in een werkgroep om proble
men, oorzaken en oplossingen te bespre
ken; vanuit het bestuur zal daaraan Leo Pel
deelnemen. Het bestuur zorgt voor een
nieuwsbrief waarin ze zal melden dat het
bestuur elke zaterdag aanspreekbaar is
voor vragen.
Leo Pel deelde mee dat de nieuwsbrieven
worden opgehangen, gemaild en op de
website van ZWN geplaatst. Op zaterdags
is altijd iemand aanwezig tijdens de spreek
uren (meestal in de kantine).
8. Voorstel Ron Visser: sommige
dieren toestaan op de tuin bijv. kip
pen, konijnen
Volgens het reglement van ZWN is het
verboden om kippen, konijnen of andere
dieren te houden op het volkstuinencom
plex ZWN.
9. Jubilea
De heer Alberda is 25 jaar lid van ZWN.
Aan hem werd een bos bloemen overhan

digd en de speld. De heer Alberda hield
een korte toespraak.
10. Rondvraag
Henk van Schagen verzoekt iedereen om
geen snoeihout als afval te dumpen op het
terrein van ZWN maar het (snoei)afval
zelf af te voeren.
Gesproken werd over de in aantal toene
mende trampolines op het tuinencomplex
van ZWN. Het bestuur zal dit meenemen
in het voorstel voor de aanpassing van de
huidige statuten.
Dick Saher vond de website van ZWN nog
niet optimaal. Er wordt nog aan gewerkt.
Het streven is om de Tuinfluiter daarin
digitaal op te nemen.
De winnaar van de pompoenwedstrijd
werd vastgesteld en bekend gemaakt. De
winnaar is Jana Ender (B3).
Na de ALV van 1 november 2014 lagen de
intekenlijsten gereed in de kantine voor
de leden die bereid zijn om zich aan te
melden voor de bomenwerkploeg en/of
de slotenwerkploeg en/of de heggenwerk
ploeg.
Marianne Verschoor
Notuliste

Leo Pel
Secretaris

Van de Bestuurstafel
In het weekeinde van 22 en 23 november
is er met man en macht gewerkt aan het
snoeien en kappen van bomen op ons
complex. Door een fout van de firma Boels
ontbrak het ons aan een hakselaar. Geluk
kig bleek onze “huishovenier” Peter Hee
remans bereid de takken en bomen op te
halen en op zijn bedrijf te verhakselen.
Uiteindelijk is alles weggewerkt.

website stond vermeld. De reden van deze
onwetendheid kan zijn dat de secretaris
niet beschikt over het juiste emailadres
ofwel dat er helemaal geen emailadres
bekend is. Heeft u geen nieuwsbrieven
ontvangen en beschikt u wel over een
emailadres, stuur dit adres dan even naar
secretaris@zwn-volkstuinen.nl U bent
dan altijd verzekerd van het laatst nieuws.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar
Henk van Schagen die de twee dagen
schijnbaar niet genoeg vond. Hij is twee
weken bezig geweest om op allerlei plek
ken bomen en struiken te snoeien en te
kappen. Henk, bedankt voor je inzet.

Het AVVN heeft een promofilmpje over
volks tuinieren op youtube geplaatst. Geef
hiervoor als zoekopdracht: AVVN de
volkstuin verbindt.

Een aantal tuinders bleek niet op de
hoogte van de bomen snoeidag en dat
terwijl er twee nieuwsbrieven over dit
onderwerp zijn verzonden én het op de
- Pagina 10 -

In de pauze van de ALV heeft Cor Barens
een boom geplant in de speeltuin. Dit was
zijn “prijs” voor het verkopen van de
meeste loten voor de grote Clubaktie.
ZWN kent vanaf heden dus een heuse “
Cor Barensboom”.
Leo Pel, sec.

Ad zat in de commissie die de contacten tussen
tuinders en bestuur soepeler moet laten verlopen.
Hij geeft tekst en uitleg. Foto DS

Uitslag
Pompoenwedstrijd
De ALV werd voor de tweede keer
even kort onderbroken met een luch
tig onderwerp. Uit de vijf aangeboden
pompoenen werd de "Pompoen van
het Jaar" gekozen. Hierbij werd geke
ken naar de kleur, de vorm en het ge
wicht. De prijs - een heerlijke door
Sjoeke gebakken pompoentaart - ging
naar Jana Ender (B03). U doet volgen
de zomer toch ook mee? Een pom
poenzaadje stelt u nooit teleur! DS

Mutaties leden
Nieuwe Kandidaat-leden:
Lia Weber
29-09-2014
Jolanda v.d. Weerd
04-10-2014
Ineke van Bekkum
01-11-2014
(heeft B3 opgezegd, maar wil volgend jaar
misschien een nieuwe tuin)
Yvon van Reisen
08-11-2014
Van kandidaat naar tuinder-lid:
Catriona Black naar L28
Andrea Coerdt M4
Bo Solina H3
Anne Priester L2c

Het bestuur tijdens de ALV. Vlnr. Wouter de Groot (bouwcommissie), Han Assman (penningmeester),
Bert van Velzen (voorzitter), Leo Pel (secretaris) en Marianne Verschoor (notuliste). Bart Tromp (evene
menten en kantine) staat net niet op de foto. Foto DS

.

Tuinruil:
Bert van Velzen van L22 naar S20
Opgezegd als lid:
Leo Pel S20 (blijft donateur en secretaris)
Van Roodselaar S4
Laan M22
Ron Honcoop H24
Huibers H5
Jeroen v.d. Gijp H19
H. Zevenberg H16
Floor Quirijns H 29

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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Ook Groenrijk sluit!
Na het verrassende bericht dat tuincentrum Oxalis in Santpoort de deuren moest
sluiten, verscheen al snel daarna het bericht dat ook het grotere broertje Groenrijk
van Duijn moest stoppen. Dit was niet alleen een slag voor de klanten, maar ook voor
de ongeveeer 60 werknemers van het bedrijf.
Velen van ons hebben decennia lang het familiebedrijf van Duijn bezocht en er een band
mee opgebouwd, aanvankelijk aan de Biezenweg in Santpoort en vanaf maart 2012 in
de nieuwe behuizing aan de Rijksweg in Velserbroek.
Lange tijd was het assortiment vooral gericht op de enthousiaste hobbytuinder. Vanaf
het vroege voorjaar kon je er terecht voor al je zaden, jonge plantgoed enz.
Maar met de groei van het familiebedrijf zag je de laatste tijd de aandacht zich verleggen
van 'natuur' naar de meer modegevoelige 'tuinbeleving'.
Vanaf het moment van de verhuizing van het vertrouwde adres aan de Biezenweg naar
nieuwbouw op het terrein van het voormalige tuincentrum van de gebr. Nijssen aan
de Rijksweg draaide het bedrijf helaas met verlies. Vooral door bij de verwachting
achterblijvende bezoekersaantallen. Het is gissen naar de oorzaken hiervan, maar het
economische tij zal hierbij zeker een rol gespeeld hebben. Op 7 oktober 2014 werd
het failissement over het ruim 80 jaar oude bedrijf uitgesproken, nadat het bedrijf al
enige dagen ervoor de hekken had moeten sluiten. Ook de grote jaarlijkse kerstbo
menverkoop valt onder deze sluiting.
Terwille van de schuldeisers is daarna tijdens 2 weekenden nog een grote leegverkoop
met hoge kortingen georganiseerd waar drommen bezoekers op af zijn gekomen.
Bijgaande foto's zijn gemaakt op de laatste dag van deze tijdelijke openstellingen met
een triest gezicht op de dan nagenoeg lege ruimtes van het tuiincentrum.
Hoewel we ook in onze eigen ZWN-winkel voor de meest gangbare tuinbenodigheden
terecht kunnen, zullen we toch het uitgebreide assortiment van Oxalis en Groenrijk
in de toekomst gaan missen.
Ik ben benieuwd of er nog een bestemming voor de huidige leegstaande ruimte zal
komen of misschien nog enige vorm van een doorstart.
HvD

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, L22
Secretaris: Leo Pel, S20
Penningmeester: Han Assman H26

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 februari (voorjaarsnummer)
Marianne Verschoor (L06), hier met haar trouwe hondje Lucky, is uw nieuwe gastvrouw in de winkel. DS
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