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De Tuinfluiter
Agenda

BIJ ZWN IS VAN ALLES TE KOOP!!
Openingstijden: donderdag- en zaterdagochtend

Zondag 17 mei 06.30! uur
Dauwfietsen

Zaterdag 26 mei
Nationaal Keurmerk: Keuring door AVVN
Zaterdag 23 juni 18.00 uur
Midzomeravondfeest

Weekend 14 en 15 juli
Opentuindagen
Zaterdag 29 september
Afsluiting seizoen

OPENTUINDAGEN
14 EN 15 JULI
Mooi festijn!
Het duurt weliswaar nog even, maar de
Open Tuindagen staan voor dit jaar ge
pland op zaterdag 14 en zondag 15 juli.
Aan het programma wordt momenteel
hard gewerkt. Wat er precies gaat plaats
vinden is nog niet helemaal duidelijk, maar
dat ons tuinenpark weer zal bruisen van
de activiteiten moge duidelijk zijn.
De organisatie staat natuurlijk open voor
leuke ideeën , dus heb je iets te laten zien,
wil je iets voordragen of wil je iets demon
streren, aarzel niet en meld je aan via se
cretaris@zwn-volkstuinen.nl Ook als je
wilt helpen bij het organiseren van deze
dagen, schroom niet en laat het ons weten,
want vele handen maken het werk een stuk
lichter.
Leo Pel

Nico Cornelis (voorgrond) kan de verkooptechniek - vriendelijkheid, begrip en hoffelijkheid - van Jan
Mens niet weerstaan... en koopt sla, bloemkool, spitskool en "speciale" Italiaanse andijvie (foto DS)

O! O! Onkruid!
Om te laten groeien wat we willen,
zijn we in een niet aflatende strijd ge
wikkeld met het onkruid. Maar wat is
onkruid? Elke tuinder heeft daar zijn
eigen ideeën over. Zorg er in ieder
geval voor dat je border aan het pad
er aantrekkelijk uitziet (algemeen be
lang). Bespaar je buren de overlast
van wortelonkruiden en de zaden van
bloeiend onkruid. Heb je de pech dat
er heermoes, zevenblad of winde in je
border zit, dan zal je daar extra aan
dacht aan moeten besteden.

De Groene Vingers van Ron Honcoop H13

Een goede bereikbaarheid van de vakken, daar gaat
het om.

Ron bekijkt zijn zelfgemaakte pinakel voor de ach
terzijde van zijn gerstaureerde kas. Tegen de kas
staat de boerendeur voor zijn huisje. Zodra de
deur is ingehangen, wordt hij middendoor gezaagd
en dan bijv. onder dicht, boven open...
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Vorig jaar is Ron begonnen op de oude
tuin van Boukje Zandbergen. Zij was een
bewonderaar van de ongedwongen, idylli
sche Engelse tuin. Een oude appelboom,
losse braamstruiken, een groep margrie
ten, een hobbelig gazonnetje; vrijheid
blijheid. Helaas heeft zij er maar een paar
jaar van kunnen genieten. Haar opvolger
had duidelijk andere ideeën over het in
richten van een tuin. Het moest strak, nee,
symmetrisch worden. Duidelijke, even
grote vakken, 16 in getal. Na veel gezwoeg;
het rooien van bomen, diep spitwerk,
bestratingswerk etc. lijkt de tuin 1 keer zo
groot geworden. Wat een lap en wat zal
daar niet allemaal van af komen! Het leuke
is dat Ron nog nooit eerder serieus ge
tuind heeft. Ja, hij bezit een voor en ach
tertuintje en kweekte in de vensterbank
wat plantjes en dat is het dan wel.

pastinaak, wortels, prei, aardappels en nog
veel meer geoogst. Een aantal vakken zijn
ook met bloemen beplant: zijn favorieten
zijn daglelie, ridderspoor en lupine. Be
mesten doet hij zo mager mogelijk, daar
entegen geeft hij wel elk jaar een ruime
gift kalk (behalve het perceel voor de
aardappelen).

Bij ZWN is het serieuze werk begonnen.
Hoe is het zover gekomen? Hij stortte zich
in de tuinlectuur en volgde tuinprogram
ma’s op de TV en dan in het bijzonder op
vrijdagavond. Een uur lang verzorgt BBC2
dan de populaire serie Gardners World.
Inmiddels weet hij meer van tuinieren dan
menig ZWNer. De 16 vakken zijn aange
legd vanuit de gedachte dat de tuin behap
baar moet blijven; per keer een vak
(2.40x3m) verzorgen. Je kan er met ge
reedschap van af het pad gemakkelijk bij
en heel belangrijk: overzichtelijk bij de
wisselteelt. De vorige zomer heeft hij

Tot mijn grote verrassing begint hij uitvoe
rig de voordelen van wecken uit te leggen.
“Je gaat me toch niet vertellen dat je met
potten en ketels in de weer gaat!” Ja zeker,
en het smaakt vaak beter dan diepvries!
24 potten worden een uur lang bij 100
graden in de elektrische ketel gezet. Het
resultaat kun je 2 jaar lang bewaren. “Waar
zet je al die potten dan?” Ik heb de vloer
uit mijn kelderkast gezaagd; heb ik ook
gelijk de juiste temperatuur… Van deze
man gaan we nog veel horen!!
Dick Saher

De oud-timmerman blijkt gouden handjes
te bezitten. De vervallen, houten kas heeft
hij deze winter geheel gerenoveerd. De
laatste hand wordt gelegd aan de pinakels
en de hanekam. Kortom; een plaatje. Het
volgende object is het huisje, dat behalve
het dak, aan ernstig achterstallig onder
houd lijdt. Het lijkt een begrotelijke klus,
maar Ron zal je zelden bij de bouwmarkt
tegenkomen. Het is een duurzaam inge
steld mens.

RHUBARB FOOL
Een ruim pond rabarber
3-4 cm verse gemberwortel
150-175 gr. suiker
2 dl slagroom
(voor 4 personen)
Snijd de uiteinden van de rabarber weg,
trek eventueel de stugste draden van de
stengels (maar probeer zoveel mogelijk
rode schil te laten zitten voor een roze
compote). In stukjes snijden.
Snijd de gemberwortel in schijfjes.
Doe de rabarber, gember, 125 gr. suiker
en 80 ml water in een pan en breng aan
de kook.
Roeren en draai het vuur laag en kook de
rabarber, afgedekt 15 minuten.
Vis de gember uit de pan en roer de ra
barber tot moes.
Afkoelen.
Klop slagroom lobbig en zoet hem naar
smaak.
Voeg de slagroom bij de rabarber en roer
voorzichtig met een spatel tot
een mooi draaikolkeffect ontstaat.
Verdeel de rabarberroom over hoge gla
zen, serveer met een lange lepel
en eventueel een knapperig koekje.
EET SMAKELIJK.

Beter worden met kruiden
Madeliefje - Bellis perennis
Wie kent haar niet, het Madeliefje! Wie
heeft daar vroeger geen bloemenkettingen
van gevlochten? Je komt dit lieflijke bloe
metje dan ook overal en altijd tegen. (Ze
verdraagt zelfs strenge vorst). Het schijnt
trouwens dat er mensen zijn die zich daar
behoorlijk druk over maken, die dit mooie
nuttige plantje als onkruid beschouwen en
haar met alle geweld uit hun strakke ga
zonnetje willen weren.
Juist voor deze mensen, die zich daar be
hoorlijk over op lopen te winden, is dit
een geschikt kruidje. Het madeliefje werkt
namelijk bloeddrukverlagend en is een
veelzijdig werkend kruidje op het hart. Het
staat zelfs bekend als alternatief bloedver
dunnend middel.

Daarnaast heeft het een weerstandverho
gend effect en ruimt het ontstekingsresten
op. Dus zo nu en dan zo’n schattig made
liefbloemetjes of blaadjes door de sla of in
de soep is helemaal geen slecht idee.
Op de huid als zalf werkt het Madeliefje
vooral verzachtend en helend, vooral bij
kinderziektes met koorts en huiduitslag
zoals b.v. waterpokken, vijfde en zesde
ziekte.
Dus zet nooit zomaar meer de spuit op
die madeliefjes, gewoon lekker opeten!
Natuurlijk heb ik dit zalfje te koop, het is
gemaakt op basis van jojoba olie en bijen
was, en is te bestellen via http://almamater.
punt.nl
Barbara

De ruime kas is voorzien van automatische raam
uitzetters en een op potmaat gemaakt rek.
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Op elke tuin een
bijenstand: ........
een zegen voor
het land!
(Credo van de Bijentuin te
Amsterdam)

Tuinders ZWN volgen cursus Bijenteelt
Bijen bezoeken vroeg in het voorjaar de bloemen
van bolgewassen zoals crocus en blauwe druif.
Fosto Sjoeke

Eindelijk was het dan zover, op 5 maart
kregen Sonja, Wil en ik onze eerste theo
rieles van de imkercursus bij de Stads
kweektuin. Deze les werd gegeven door
Piet Kuijs en Pieter de Hondt.
Eerst werd de anatomie van de bij uitge
legd en de functies die bepaalde delen van
het bijenlichaam hebben. Tevens kwam ter
sprake hoe een bijenvolk is opgebouwd en
wat de taken zijn van bv een werkbij, dar
en de koningin. Ook werd alvast ingegaan
op wat we nodig hebben tijdens de praktijk
lessen.
De tweede les, een week later, ging over
de huisvesting van een bijenvolk. Er zijn
namelijk diverse mogelijkheden om bijen
volken te houden; bv. in een traditionele
bijenkorf of in een spaarkast of dadant kast.
Wijzelf hebben gekozen voor de spaar
kast. Deze is eenvoudig te gebruiken en
uit te bereiden (in Nederland door de
meeste imkers in gebruik). Ook werd er
uitgebreid gesproken over de raten die er
zijn (darrenraat, werksterraat en kunst
raat).
Tijdens de derde theorie les hebben we
kunstraten gemaakt die we op onze eerste
praktijkles (de voorjaarsinspectie) bij gaan
zetten in de bijenkast.
Deze eerste praktijkles werd helaas tot
twee keer uitgesteld ivm het koude en
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winderige weer. Maar op 14 april was het
echt zover, het zonnetje scheen, de prak
tijkles ging door. Eindelijk mochten we het
zelf gaan meemaken, natuurlijk waren we
best wel zenuwachtig. We moesten ons
melden op volkstuin vereniging “Nooit
Rust”. Daar kregen we in groepjes van drie
een kast toegewezen (van de 10 kasten die
er op het complex staan).
Tijdens de hele cursus is het namelijk de
bedoeling dat je een bijenvolk volgt en
begeleidt en het groot en sterk maakt,
zodat de bijen op hun beurt er voor zorgen
dat er honing wordt gemaakt.
Nu was het vooral de bedoeling om te
kijken of er broed (eitjes en larven) aan
wezig waren en om te kijken of er een
koningin in het volk liep.
Met veel speurwerk hebben we haar ge
vonden en gemerkt zodat we bij de eerst
volgende praktijkles direct de koningin
weer kunnen vinden.
Het is een schitterend gezicht om te zien
hoe alle bijen druk aan het werk zijn, ieder
met een eigen taak.
Het was een geslaagde eerste praktijkdag.
Wil Maris (L25), Sonja Hartendorp (L7) en
Raymond v/d Poll (S16)

Vos verstoort pril
geluk
22 maart 2012. Door een tuinierster
werd ik attent gemaakt op een dode gans,
die op de tuin op de Berkenlaan lag aan de
dijkkant. De gans had twee gaten aan beide
zijden van het lijf gemaakt en de ingewan
den opgegeten. De kop was nergens meer
te vinden.
De eigenaar van de manege vertelde dat
het een vos geweest is en die verstopt dan
zijn lekkernijen. De volgende dag nog
even op de plek des onheils gekeken maar
de prooi was verdwenen, er lagen alleen
nog wat veertjes. Dus tuinders, wie weet
bent U de gelukkige als U de buit vindt.
Ook heb ik van verschillende tuinders
vernomen dat ze wel eens een groot ei in
hun tuin hebben gevonden en deze foto is
het bewijs. Hij lag in de koude bak bij Ria
op de Berkenlaan.

DE LELIJKE BLOEM DIE MOOI WERD
Er waren eens 5 bloemen. Ze waren mooi van kleur en ze roken heerlijk. Behalve één. Die bloem had geen kleur
en geur. Er vloog een bij langs. De lelijke bloem zei: kom naar mij, ik heb heerlijk stuifmeel. Maar de bij ging naar
de andere bloemen.
De volgende dag zei de bloem weer tegen de bij: kom naar mij, ik heb heerlijk stuifmeel. Oké , zei de bij, ik doe
het omdat jij het zo graag wil. En toen de bij dat deed werd de bloem mooi. Nog mooier dan de anderen. Nog
mooier dat dat die ooit was.
Amy Janey Hulsbergen L23

Ledenmutaties
(tot 30 april)

Op 11 april werd er een ganzennest gesig
naleerd in de takkenwal achter het
Kruydhuis aan de waterkant op de Slaper
dijkweg. In het vroege ochtenduur stootte
de gans met zijn snavel de eieren weer een
beetje bij elkaar en ging al schuddend met
zijn donzen dekbed op de eieren zitten.
De zon kwam op achter de dijk en de rest
van de ganzen keek toe hoe in het mistige
landschap de gans zijn eieren beschermde.
Dit was de moeite waard om een plaatje
te schieten. Als ik het goed heb gezien
lagen er vier eieren in, dus wie weet krijgt
de vos er weer lucht van als de broedende
gans even zijn nest verlaat.
Tekst en foto's: Sjoeke

Nieuw ingeschreven als kandidaat-lid:
Mw. J. Sibon per 15-02-2012
Dhr. A.M. Coenradie per 01-03-2012
Dhr. C. Roeleveld.
De wachtlijst telt momenteel 22 personen
Tuinruil: Mw. E. Koelemeijer van H22 naar
H8z en de heer K. Adidi van H8z naar H22
per 15-03-2012

- Pagina 5 -

ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 27 maart 2012
Notulen
Aanwezig: 32 stemgerechtigden
Opening door de voorzitter met een
welkom voor Rook Bouman, aanwezig
namens de AVVN. Bericht van verhinde
ring van Mw. F. van Bekkum. Mw. A. Mak
en de heer W. van Wonderen, de AVVN-
consul. Laatstgenoemde heeft een ongeluk
gehad. Zijn herstel zal vermoedelijk een
maand of twee duren. Jacques Akse zal
hem namens de vereniging een bloement
je bezorgen.
Bestuursmededelingen:
Voor het AVVN-congres op 16 juni zal
Marianne Verschoor namens ZWN wor
den aangemeld.
Ron Visser(L19) gaat zitting nemen in de
werkgroep, welke het huishoudelijke re
glement gaat aanpassen aan de nieuwe
statuten. Naar uitbreiding van deze groep
wordt gezocht.
Het bestuur werkt aan een plan van aanpak
van werkzaamheden welke op ons com
plex ter hand genomen gaan worden.
Enige werkzaamheden hebben reeds
plaatsgevonden zoals het betegelen van de
keuken en het leggen van een nieuwe vloer
in die keuken.
De Open Tuindagen staat gepland voor 14
en 15 juli.
Het bestuur wijst er op dat het verbranden
van vuil op de tuin verboden is. Dit naar
aanleiding van enige “verbrandingsinciden
ten” in de afgelopen periode.
Nogmaals doet het bestuur een oproep
aan de leden om zich aan te melden voor
de “kantinebrigade”. Dit om vanaf mei de
zondagopening te kunnen garanderen.
Ron Visser had zich al aangemeld. Toes
Wijkhuizen en Dirk Wassenaar denken er
over na.
Notulen:
Notulen ALV 25 oktober 2011 en Extra
ALV 13 december worden vastgesteld.
Financieel verslag boekjaar 2011:
Dick Saher zet vraagtekens bij het kanti
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neverlies van 4000€. Hans van Dijk legt uit
dat dit komt door een lagere omzet en
hogere kosten, met name voor eigen ge
bruik. Jacques Akse wijst er op dat er o.a.
geïnvesteerd is in een nieuwe vaatwasser
, een bakplaat en twee kassa’s. Toch blijft
Dick Saher de 1000€ voor eigen gebruik
aan de hoge kant vinden. Het bestuur zegt
toe te bekijken hoe dit omlaag kan.
Jacques Akse wijst op het geiseronder
houdscontract van 450€ per jaar. Dit
contract loopt door tot 2018. Volgens
Jacques kan dat veel goedkoper en is het
huidige contract afkoopbaar. Hans van
Dijk denkt dat het verstandiger is om het
contract voort te zetten. Piet Honkoop
zal dit onderzoeken.
Gerard Roodselaar vraagt zich af of het
weggooien van 7 vaatjes bier, welke over
de houdbaarheidsdatum waren, niet wat
veel is. Bart Tromp laat weten dat dit heeft
plaatsgevonden bij de oude kantineleiding
in 2010 en dat het bij hem niet voor zal
komen.
Bert van der Scheur ziet verschillen in
reservebedragen in zijn verslag en de
rondgedeelde verslagen. Volgens Hans van
Dijk heeft Van der Scheur nog een oude
versie.
Piet Honkoop wijst er op dat de giften van
50€ zoals omschreven in het verslag niet
aan de hobby- en schilderclub zijn gegeven,
maar aan de hobby- en kaartclub.
Kascontrole over 2011:
De kascontrolecommissie, bestaande uit
Toes Wijkhuizen, Bert van der Scheur en
Flip Henstra, heeft aan de hand van de fi
nanciële administratie de cijfers over het
jaar 2011 gecontroleerd. De commissie
laat weten dat de penningmeester de fi
nanciële zaken tot en met het afsluitende
jaarverslag prima heeft afgehandeld, on
danks de bestuurlijke perikelen in 2011.
Onder dankzegging voor het vele werk dat
Hans van Dijk voor de vereniging heeft
verricht verzoekt de commissie hem
décharge te verlenen. De leden onderstre
pen dit verzoek unaniem met applaus.
Commissieverslagen:
De meeste commissieverslagen zaten
reeds bijgevoegd in de Tuinfluiter en
worden ter kennisname aangenomen.
Dick Saher leest ter plekke het verslag van
de redactiecommissie voor. Enerzijds om
een oproep te doen aan de leden om
vooral verhaaltjes en foto’s op te sturen
en anderzijds om de bezorgers nog eens

extra in het zonnetje te zetten. Zij zorgen
er toch ieder kwartaal weer voor dat alle
leden de Tuinfluiter op tijd in de bus heb
ben.
Commissie NVT:
Voorgesteld wordt om de commissie na
tuurvriendelijk tuinieren onder te brengen
bij de tuincommissie en om te vormen tot
werkgroep. Hierover heeft een gesprek
met Evert van Huijssteeden plaatsgevon
den, die akkoord gaat met het voorstel.
Hij zal zelf plaatsnemen in de tuincommis
sie om de belangen van het NVT te behar
tigen. De vergadering stemt hier mee in.
Verkiezing bestuursleden:
Volgens aftreedrooster: Voorzitter Bert
van Velzen stelt zich herkiesbaar. Geen
bezwaren(gb). Voorzitter Tuincommissie:
vacant. Voorgesteld: Aad Sengers(gb).
Voorzitter Bouwcommissie: Piet Hon
koop stelt zich niet verkiesbaar. Voorge
steld: Piet Nieuwenhuizen(gb).
Door het bestuur wordt voorgesteld om
Piet Honkoop te verkiezen tot penning
meester(gb).
De functie voorzitter winkelcommissie is
nog vacant. Met gegadigden wordt gespro
ken.
T.a.v. de verkiezing van de bestuursleden
spreekt Dick Saher zijn waardering uit
voor het aanstellen van Aad Sengers tot
voorzitter van de tuincommissie. Dit
vanwege diens enorme ervaring als tuin
der bij ZWN.
Benoeming Commissieleden:
Winkelcommissie: Voorzitter bestuurslid
vacant. Leden: Mw. T. Wijkhuizen, Mw. C.
A. Groot-Plijter, Hr. J. Mens en Hr. H.
Weel. Afgetreden: Hr. C. de Zeeuw en
nieuw te benoemen: Mw. N. Hulsbergen
Bouw- en Taxatiecommissie: Voorzitter
bestuurslid Piet Nieuwenhuizen. Lid: Hr.
B. Holscherer en nieuw te benoemen
leden: Mw. L. Manders-Molenaar en Hr. B.
van der Peet.
Kascommissie: Mw. T. Wijkhuizen en Hr.
B. van der Scheur. Aftredend: Hr. F.
Henstra en nieuw te benoemen: Hr. T.
Duineveld.
Tuincommissie: Voorzitter bestuurslid
Hr. A. Sengers. Leden de heren B. van der
Scheur, D. Kamst, G.J. Schaafsma, G. de
Kuyper, G. Roodselaar en M. Hulsbergen.
Namens de werkgroep NVT: Hr. E. van
Huijssteeden.

Evenementencommissie en beheerder
verenigingsgebouw: Hr. B. Tromp. Leden
de dames S. Akse, P. Tromp en P. de
Groot.
Redactiecommissie: de heren D. Saher en
E. van Huijssteeden(tot 1 september).
Nieuw te benoemen: Mw. M. Sondorp.
Rondvraag:
Mw. Duineveld vraagt zich af of er verschil
bestaat tussen vuil verbranden en het
branden van een vuurkorf. Antwoord: Vuil
verbranden mag niet. Vuurkorf en BQ
mag, indien geen overlast wordt veroor
zaakt. Moet men zelf een beetje aanvoelen.
Henk van Schagen ziet steeds meer takken
op de takkenwal achter het Kruydhuis
komen, terwijl het hek dicht zit. Het be
stuur gaat uitzoeken wie de sleutel heeft
en wie hier verantwoordelijk voor is.
Dick Saher maakt zijn complimenten voor
de kunst, welke momenteel aan de muur

in de kantine hangt. Deze is afkomstig van
de schilderclub. Wellicht kunnen de
namen van de makers erbij vermeld wor
den.
Henk van Schagen stelt een vraag over het
“gedraaide” huisje van Ron Visser(L19).
Het bestuur laat weten dat hier niets over
vermeld staat in de diverse reglementen.
Er kan dus niets tegen gedaan worden.
Wellicht kan hier iets over vermeld wor
den in het nieuw op te stellen huishoude
lijke reglement. De secretaris informeert
ondertussen bij de gemeente of er nog
gemeentelijke voorschriften gelden t.a.v.
het plaatsen van een huisje. Dit was vroe
ger wel het geval.
Dick Saher vraagt hoe het bestuur staat
tegenover het plan van drie ZWN-leden,
die een imkercursus volgen, om het aantal
bijenvolken uit te breiden. Het antwoord
is bekend. De ZWN-imker Henk van
Schagen is van mening dat er geen plaats

is voor meer volken. De amateur-imkers
denken daar anders over. Aangezien het
bestuur geen verstand heeft van bijen
wordt besloten een onafhankelijke expert
in te schakelen, wiens oordeel doorslag
gevend is. (Toevoeging door secretaris:
Deze expert wordt geleverd door de
AVVN)
Jacques Akse vraagt zich af of de bouw
commissie de bouw van nieuwe huisjes
niet beter moet begeleiden. Antwoord:
Gaat mee in de reguliere bestuursverga
dering.
Tenslotte, Dick Saher vraagt of nieuwe
tuinders worden begeleid. Antwoord: Bij
aanmelding hanteert het bestuurslid van
dienst de bekende checklist. Het verdere
begeleiden zoals een rondleiding e.d. zit in
de planning en wordt geregeld in de be
stuursvergadering.
Leo Pel, secretaris

Op inbrekerspad
Neem uw maatregelen!
Over de gevolgen van inbraken in tuinhuis
jes kunnen de ZWNers meepraten. In het
verleden is het al verscheidene keren
voorgekomen dat ongenode gasten, zich
volkomen onbespied wetend, hun slag
sloegen. Nou ja, slag; wat wordt er, op een
enkel aggregaat na, nou helemaal ont
vreemd. Als veel ingrijpender wordt de
schade aan deuren en ramen ervaren.
In het Parool van zaterdag 7 april stond
een artikel over de ervaringen van de
bewoners van volkstuinvereniging Ons
Buiten in Amsterdam. In een paar weken
tijd werden er 150 huisjes open gebroken.
Het dieptepunt was in één nacht 21 inbra
ken. Opvallend was dat ze grote dingen
lieten staan; het ging ze vooral om drank
en koperen leidingen.

Onze buurman van de manege heeft behalve paarden ook krielkippen. De paarden staan in stal of hok ge
duldig te wachten op hun berijders. De kippen zoeken vrij en blij hun voedsel in de omgeving. Hier zijn ze
actief in de kruidentuin bij het Kruydhuis. De kruiden zijn imiddels bijna verdwenen... Foto Tiny Groot

ZWN heeft een camerasysteem dat even
tuele kwaadwillenden registreert. Maar
daar voorkom je geen inbraken mee. Be
langrijk is dat je dure spullen mee naar huis
neemt. Laat zien dat er niets bijzonders in
je huisje is achtergelaten. In dat geval hoef
je ook geen 24 sloten op je deur te zetten.
Schijnveiligheid! Het levert niets anders op
dan een verspinterd kozijn en een gapend
gat.
Even afkloppen, meer rest ons niet...
Dick Saher
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De Paasbrunch
Helaas konden we vanwege het miezerige
weer de paasbrunch niet buiten op het
terras nuttigen, maar in de kantine ston
den de tafels bijzonder vrolijk en zonnig
gedekt met allerlei lekkernijen en met
bakjes, gevuld met narcissen, die alle gas
ten toelachten. Aad en Marijke hadden uit
hun eigen volkstuin hadden een schitte
rende vaas met bloesemtakken geschon
ken.
Om half elf druppelden de eerste mensen
binnen en om kwart over elf heette Bart
iedereen hartelijk welkom en bedankte de
vrijwilligersters voor alle werkzaamheden
en wenste ons allen een zeer smakelijke

brunch toe. De tomaten/groentesoep, die
Patricia gemaakt had werd heerlijk warm
geserveerd door Petra, Bert en Sjoeke.
Het smaakte prima. Gonnie had rozijnen
kaneelbrood/ krentenbrood met spijs en
volkoren rozijnenbrood gebakken en ook
hiervan werd goed ingenomen.
Petra en Sjoeke hadden van de sandwiches
driehoekjes gecreëerd en Petra had mooie
papieren bloemetjes op de stokjes geplakt,
die ook bij menigeen in de border staan
(echte dus hè) De kinderen werden ver
rast door een lachende chocolade paas
haas. Bij het opruimen werden wij spon
taan bijgestaan door enthousiaste tuin

Onderhoudswerk!
En altijd zijn er klussen te doen. Even
bellen naar een aannemer zit er finan
cieel niet in. Gelukkig zijn er dan de
trouwe clubleden die hun handen uit
de mouwen steken. Bij het bestur
staan 3 bakjes op tafel: nog mee be
ginnen, mee bezig en nog niet hele
maal klaar. Kortom, werk is er altijd.
Op de foto's zijn Bart Tromp (kanti
nebheerder) en Piet Honkoop (pen
ningmeester) bezig met het betegelen
van de keukenvloer. Buiten is Ron
Honcoop het terras aan het uitbrei
den. Namens alle leden: Dank!
DS
Foto's: Sjoeke

ders, chapeau!! Uit de reacties van de
gasten bleek, dat ze erg tevreden waren
en voldaan huiswaarts gingen.
Iedereen hartelijk dank voor alle hulp en
wie weet schijnt volgend jaar wel een
Paaszonnetje, maar zoals U wel zult weten
bent U allen altijd hartelijk welkom om een
tuinpraatje met Uw medetuinders te
maken, want er zijn ook weer nieuwe
tuinders. Dus wie weet kunnen sommigen
hun ervaringen uitwisselen, want weet U
nog wie dat liedje zong? "We zijn op de
wereld voor mekaar voor mekaar, te
helpen nietwaar!?
Foto's en tekst: Sjoeke

MidZomerAvond
Feest 23 juni!!!
Na het daverende succes van vorig jaar
gaat het Midzomeravondfeest op zaterdag
23 juni in de herhaling. Vanaf 18.00 uur zijn
alle leden van ZWN welkom in en rond
de kantine om onder het genot van dran
ken en spijzen de zomer in te luiden.
Uiteraard zullen de weergoden op deze
avond hun beste beentje voor zetten.
Daarom is het kledingadvies: luchtig. Een
heuse mystery guest gaat het Midzomer
avondfestijn muzikaal omlijsten. Meer in
formatie over dit feest t.z.t. op de borden
bij de ingang en op de website.
Leo Pel
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Van de Bestuurstafel
Nieuwe winkelbeheerder
Onlangs heeft Flip Henstra te kennen ge
geven een stap terug te willen doen om
gezondheidsredenen. Derhalve moest het
bestuur op zoek naar een nieuwe winkel
beheerder/bestuurslid, die ondertussen is
gevonden in de persoon van Jacques Akse.
Naast het winkelgebeuren gaat Jacques
ook de verhuur van de aanhanger regelen.
Wie de aanhanger wil gebruiken(5€ per
dag) kan deze bij Jacques reserveren,
06-51339298.
Vanaf 1 mei zal de winkel niet meer op
donderdag- maar op woensdagochtend
geopend zijn
Verbod vuilverbranding
Bij het bestuur zijn de afgelopen weken
diverse klachten binnengekomen over het
verbranden van vuil. Het moge duidelijk
zijn, bij ZWN is dat ten strengste verbo
den. Een houtblok branden in een vuurkorf
of een stuk vlees roosteren op de BBQ is
wel toegestaan, mits uw buren er geen last
van hebben.

Kantinebezetting
Nog steeds kampt het kantineteam met
een onderbezetting. Daarom is besloten
om ons clubhuis in de maand mei op de
zondagen gesloten te houden. Indien u zich
geroepen voelt om de ploeg te versterken,
aarzel dan niet om kantinebeheerder Bart
Tromp te benaderen, 0654381054. Wel
licht kan de kantine in juni dan wel op de
zondagen worden geopend.
Grof afval
Met name op het achterplein bij het
Kruydhuys wordt de laatste tijd regelmatig
grof afval achter gelaten. Tuinders dienen
zelf voor de afvoer van grof vuil als oud
meubilair, tuinhout e.d. zorg te dragen.
Zadel de vereniging niet op met uw rom
mel.
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Op 26 mei vindt de eindbeoordeling plaats
van het project Nationaal Keurmerk Na
tuurlijk Tuinieren. Dan zal duidelijk wor

den of ZWN het fel begeerde keurmerk
schild, het lieveheersbeestje, gaat ontvan
gen en ook niet onbelangrijk, met hoeveel
stippen. Hoe meer stippen, hoe natuur
vriendelijker er wordt getuinierd op ons
complex. Dat wordt een spannende dag.
Een verzoek aan burgemeester Schneiders
om het keurmerk tijdens de Open Dag
officieel aan ZWN uit te reiken , kon hij
jammer genoeg niet inwilligen wegens
verblijf in het buitenland.
Huishoudelijk reglement
Nadat eerder al de statuten aan de huidi
ge tijd zijn aangepast is het nu de beurt aan
het huishoudelijk reglement . Deze dient
kritisch onder de loep te worden geno
men. Het bestuur roept tuinders, die het
leuk vinden om de dagelijkse regels te
toetsen aan de statuten, op om zich hier
voor aan te melden.
Leo Pel, secretaris

Samenwerking Duinhuis met ZWN
Ze zijn ondertussen al een bekende ver
schijning op ons tuinenpark, de cliënten
van het Duinhuis en hun begeleiders. En
dat is precies wat het toenmalige bestuur
van ZWN enige jaren geleden voor ogen
had bij de bouw van dit kinderdagcentrum
voor jeugdigen met een verstandelijke of
meervoudige beperking. Ons park zou een
belangrijke rol kunnen spelen bij de dag
besteding van de “Duinhuizers”. Dat was
toentertijd zelfs een bijna doorslaggeven
de rede om de grindpaden op ons complex
te asfalteren.
Een artikel in het blad Vitaal Magazine van
de Hartekampgroep, waarin werd be
schreven hoe cliënten van de Hartekamp
hand- en spandiensten verlenen in een
speeltuin in Hillegom, vormde onlangs
voor het ZWN-bestuur de aanleiding om
eens na te denken over de inzet van ver
standelijk gehandicapten op ons complex.
Toeval of niet, een dag na dit bestuurs
voornemen werd voorzitter Van Velzen
benaderd door het Duinhuis met de vraag
of enkele cliënten wat klusjes konden doen
op het park.
Na enige oriënterende gesprekken is be
sloten om bij wijze van proef op de maan
dagmiddag 2 jongens van de groep Zee

hond, t.w. Kenny en Oesama, op ons
complex te laten vegen, harken, schoffelen
e.d. Door de bezuinigingen op het speciaal
onderwijs (s.o.) dreigen zij tussen de wal
en het schip te vallen. De één op één be
geleiding die deze jongens nodig hebben
kan het s.o. hen door geldgebrek niet meer
bieden. Daarom zijn zij overgeplaatst naar
het Duinhuis.
Dat de knapen, ondanks hun beperking,
het nodige in hun mars hebben ondervindt
Gonny van Velzen ondertussen wekelijks.
Zij begeleidt Kenny en Oesama op de tuin.
Bij het ter perse gaan van dit blad is de
groep waarschijnlijk met nog een jongen
uitgebreid.
Het bestuur is zeer verheugd met dit ini
tiatief. Hiermee komt ons tuinenpark
steeds meer, midden in de samenleving te
staan. Wellicht is dit het begin van een
structurele samenwerking met het Duin
huis.
Een behoorlijk aantal tuinders heeft al te
kennen gegeven dit initiatief daadwerkelijk
te willen ondersteunen.
Leo Pel
Gonny met Kenny aan het werk op de Dahliathuin
- Pagina 9 -

TIPS VOOR TUINDERS

Los Zand...

Dit stukje is overgenomen uit "De Vondelier", het verenigingsblad van WZZO
1.

Bedenk wat je leuk vindt om te doen en richt je tuin daarnaar in. Zorg dat
je niet te veel tijd hoeft te besteden aan klussen waar je een hekel aan hebt.

2.

Vind je het fijn om in je eentje te tuinieren of werk je liever samen met iemand?
Misschien wil een vriend of vriendin je helpen. Samen kunnen jullie het werk
verdelen

3.

Zorg voor een goed compostsysteem, zodat je niet al je plantafval van de
tuin mee naar huis hoeft te nemen.

4.

Let op dat je overal goed bij kunt: maak paden en plant je tuin niet te vol.
De meeste tuinders gebruiken tegels of houtsnippers. Houtsnippers moet je
regelmatig verversen.
Zaai op regels, zodat je er tussendoor kunt schoffelen en kiemplanten her
kenbaar zijn.

5.

Goed gereedschap maakt een wereld van verschil. Houd het schoon en
scherp.

6.

Let op met frambozen, munt en vooral met bamboe! Isoleer woekerende
gewassen door ze in potten te zetten of gebruik speciaal folie.

7.

Hoe meer verschillende dingen je in je tuin zet, hoe meer werk je eraan hebt.

8.

Een groot deel van je tijd ben je bezig met het bedwingen van onkruid.
Onkruid kiemt bij een ideale temperatuur (die per zaad verschilt) en vocht;
het groeit onder invloed van water en licht. Houd grond dus bedekt (mulchen)
om groei van onkruid te remmen, of laat een bodembedekker groeien.

9.

Door grond 's winters af te dekken voorkom je dat ze dichtslaat en moeilijk
te spitten is. Strooi takjes en blad. Of gebruik groenbemesters; zij draaien
mee in het wisselteeltplan.
Houtsnippers zijn minder geschikt voor mulchen: ze ontrekken stikstof aan
de bodem en dat is niet gunstig voor planten.

10.

Planning is heel belangrijk in een tuin. Als je regelmatig even komt ben je niet
steeds bezig achterstanden weg te werken.

11.

Als je op je tuin arriveert kun je beginnen met de onkruidronde. Besteedt
het eerste kwartier aan de meest dringende zaken. Knip of verwijder onkruid
dat in bloei dreigt te komen. Later kun je grondiger te werk gaan, maar je
voorkomt zo in elk geval dat een plaag zich uitbreidt.

12.

Benut het hele tuinseizoen. Denk niet: in september is het over. Alles wat
je in de herfst kunt doen aan opruimen, snoeien en bewerken van grond
spaart tijd in de lente.

13.

Vergeet niet rond te kijken bij andere tuinen. Maak een praatje en vraag naar
het hoe en waarom.

ZWN als dorp
Een tuinder van 80 denkt waarschijn
lijk anders over tuinieren dan een
jonge kunstenaar. Tuinen lijken op el
kaar maar kunnen ook enorm ver
schillen. Zo veel mensen, zo veel sma
ken. Maar over één ding denken we
het zelfde: we zijn op onze tuin voor
ons plezier. Om het plezier van de
ander niet te bederven, houden we
dus de belangen van onze buren in
het oog. Mooie zomer toegewenst!
DS
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De jaarvergadering georganiseerd
door een nieuw bestuur ligt al weer
een tijdje achter ons. Alle bestuurs
functies zijn bezet. De laatste vacante
post is bezet door Jacques Akse (vz
Winkelcie.)
Hans van Dijk verdedigde zijn finan
ciële beleid over 2011. Dit was tevens
zijn laatste activiteit als penningmees
ter. De leden bedankten hem door
middel van een warm applaus; waarna
het bestuur overgaat tot het behande
len van de commissieverslagen.
In de winkel zijn een aantal planken
ingeruimd voor boeken die leden heb
ben afgedankt. Daar zitten fraaie
exemplaren tussen, voor ieder z'n ga
ding. Zelf vond ik een roman van een
Nobelprijswinnaar van bijna 1000
bladzijden; voor een euro! Direct bij
de toegangsdeur staat een tafeltje met
populaire titels, zoals tuin- en hobby
boeken. Ga op een zaterdagmorgen
eens kijken!
In de Singel is door de werkgroep Na
tuurlijk Tuinieren een drijvend tuintje
te water gelaten. Een dag later lag
daarop al een oude bekende te zon
nen: de waterschildpad heeft ook
deze winter weer overleefd!
Het aantal geparkeerde auto 's voor
onze hoofdingang neemt toe. Voor
een aantal tuinders vergt de afstand
parkeerplaats-tuin kennelijk een te
grote inspanning.
De dames Ria Mario en Anne Soonius
gaan de plantenbakken bij het
Kruydhuis verzorgen.

Een echte ZWenner...!
Verbena bonariensis
Op Bonaire zal je niet over deze plant
struikelen; hij groeit bij voorkeur langs
oevers en vochtige bossen. De hollandse
naam is IJzerhard, die wel te maken zou
kunnen hebben met de taaie, vierkante
stengel. We zien hem steeds meer in onze
borders verschijnen. De plant houdt van

een niet al te zware klei-achtige grond in
de volle zon en kan makkelijk een meter
hoog worden. Het is een uitstekende
drachtplant; bijen en vlinders vinden er
hun maaltje van begin juli tot de eerste
nachtvorst. Een meerjarige plant die wei
nig zorg behoeft.
Dick Saher

Schildpad vindt
rust
Bericht van de Singel: Sinds we met de
vereniging twee "floating islands" in het
water hebben gelegd, komt regelmatig de
schildpad zonnen. Je zou denken, op de
kant is ook goed genoeg... Maar nee, dit
dier wil lekker liggen wiebelen in de
stroom, terwijl de zon het schild ver
warmt. Heerlijk!
Wil je mevrouw of meneer schildpad dan
vastleggen op de gevoelige plaat, dan is het
meteen rap het water in en wegzwemmen.
Dus hierbij alleen een foto van de weelde
rige groei aan de waterkant.

Foto: Tous

Bloesem
O Reinetje, uw schone bloesem
zo teder, zo zacht
't is alsof de lente lacht
en mij tot blozen bracht
Versifex

Ga ook eens op schildpad safari! En neem
je camera mee ;-)
Marjolijn Sondorp

Dauwfietsen voor
Vroege Vogels

Foto: Tous

Of je nu een ligfiets, tandem, elektrische
fiets of een éénwieler hebt, iedereen is
welkom bij het ZWN-Dauwfietsen op
Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei. Wél
moet je een vroege vogel zijn, want zoals
het een echte dauwfietser betaamt, ver
trekken we in de ochtenddauw. Verzame
len om 06.30 uur in de kantine. Na een
kop koffie staat het vertrek gepland op
07.00 uur.
De tocht zal voeren langs de landgoederen
van Velsen, Santpoort, Bloemendaal en
Overveen. Onderweg worden we getrak
teerd op een hapje en een drankje, waar
na we rond 08.30 uur terug zullen zijn op
de tuin. In de kantine wacht dan een wel
verdiend ontbijt. Deelname is gratis. Op
geven bij de bar of de secretaris.
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Regeling Uitzondering Bestrijdingsmid
delen, wie snapt het?
Toe, schrijf jij nou ook ‘ns iets voor de Tuinfluiter? Nou vooruit, ik doe mijn best.
Dan kan ik meteen vertellen wat ik onlangs tegenkwam. Sinds kort ben ik lid van
VELT, een Belgische organisatie die zich bezig houdt met ecologisch leven, tuinie
ren en koken. Zij geven een kwartaalblad uit met nuttige en leuke informatie.
Sinds kort bestaat er ook een Nederlandse afdeling, die regelmatig een digitale
nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes verstuurt.

De heer en mevrouw (85) De Winter werken nog
bijna elke dag een aantal uren op de tuin. Hier
toont ze de overvloedige spinazieoogst. Foto Akse

In de nieuwsbrief van 5 maart jl. werd gemeld dat de zogenaamde RUB (Regeling
Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) per 1 juli a.s. zou worden afgeschaft. Dit zou
o.a. betekenen dat een aantal natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen zouden
worden verboden, zoals knoflook, ui-extracten of het gebruik van bier voor het
bestrijden van slakken. Dit verbod kan ertoe leiden dat er steeds meer schadelij
ke bestrijdingsmiddelen gebruikt zullen worden. En dat is weer een slechte zaak
voor de bijen, hommels etc. en kan leiden tot nog meer bijensterfte. Het past ook
niet in een milieuvriendelijke tuin.
Daarom was ik dus ook een beetje opgelucht toen ik een paar weken later het
bericht kreeg dat de plannen voor afschaffing van de regeling waren uitgesteld tot
1 januari 2014. Nu het kabinet inmiddels is gesneuveld, moeten we maar afwach
ten wat de verkiezingen op 12 september ons opleveren. Maar in de tussentijd
kunnen we in onze tuinen gelukkig nog op een milieuvriendelijke manier te werk
gaan met bier tegen de slakken en azijn tegen het onkruid!
Iets heel anders, wist u dat je van paardenbloemen een heerlijke siroop kunt ma
ken? Op internet zijn meerdere recepten te vinden. Het schijnt heel eenvoudig te
zijn en de siroop smaakt een beetje naar honing! (Daar heb je toch die bijen
weer…..)
Dus staan er nog veel paardenbloemen in de tuin en wil je het eens maken, begin
dan met het plukken van 400 (!) bloemen en kijk op internet voor het recept.
Misschien een ideetje om het samen met je buren te proberen?
JOKER

De heer De Winter werkt precies en volgens een
vast stramien. Het gevolg is dat zijn tuin er niet al
leen strak en netjes uitziet, maar ook veel op
brengt. Foto: Sjoeke

Nachtegaal!
Bijzonder: begin mei zingt luid en dui
delijk op verschillende dagen
een Nachtegaal in het bosje bij het ge
maal aan de Slaperdijk; een mooie
aanwinst voor ons volkstuinenpark.

Plantjesdag
De plantjesdag van 28 april miste de vro
lijke zonnigheid die we in de voorgaande
jaren gewend waren. Het was koud en nat.
De uitnodigende kraampjes op het voor
plein stonden nu wat verloren in de loods.
Gelukkig waren er nog redelijk wat klanten
op de plantjes afgekomen. Tiny Groot
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stond weer bij een grote sortering van de
Stadskweektuin. Daarbij viel de "Borstel
kroon" op. In de flora en op internet een
niet te vinden plant... Marjolijn en haar
moeder Annelies Imhoff trakteerden de
kopers op een soort zelfgebakken kruid
koek: heerlijk! DS

Z W N Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk.

Op weg naar het keurmerk
Sinds mei 2012 worden we begeleid op het gebied van natuurlijk tuinieren. Na 2 jaar zullen we op 26 mei gekeurd
worden door de begeleidingscommissie bestaandse uit de AVVN-leden Ina Marbus, Herman Vroklage en Roos
Broersen.
In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd: in oktober een workshop "werken met natuurlijke materialen" resulterend in
een grote stapelmuur op de hoek van de Maluslaan / Lijsterbeslaan. Een van de adviezen van het AVVN was om sloten die een
beschoeiing hebben te voorzien van zogenaamde floating islands, zodat ook op plaatsen met een harde oever zich planten kunnen
ontwikkelen. In februari 2012 zijn deze eilandjes gemaakt tijdens een workshop en in maart te water gelaten. En op 31 maart ver
telde Marie-José Meertens aan een twintigtal tuinders in de kantine over grondbewerking, w.o. een meting van de zuurgraad van
de grond. Na de pauze bezochten we twee tuinen om een en ander in de praktijk te zien, waaronder het gebruik van de grelinette.
In 2012 is de aandacht, in het jaar van de Bij, gericht op hommels, ook nu weer voorafgegaan door het publiceren van een zoekkaart.
De vereniging heeft besloten om na het tweejarige begeleidingstraject niet te stoppen met activiteiten rond het natuurlijk tuinieren.
We gaan nog: a) vleermuizenkasten en eendentrapjes aanbrengen en b) een jaarrooster instellen met jaarlijks takken aanleveren
en op takkenwallen stapelen (februari/maart), een excursie over planten en vogels op het volkstuinenpark (april) en een snoeioch
tend/minicursus en elkaar helpen bij snoeien (november).
Evert

Wat doet die stapelmuur daar?
In oktober 2011 hebben 12 tuinders meegedaan aan de workshop werken met natuur
lijke materialen onder begeleiding van Ina Marbus. Onderdeel van de workshop was
de aanleg van een grote stapelmuur op de hoek van de Maluslaan en de Lijsterbeslaan,
in de border van de speeltuin.
De stapelmuur bestaat uit verschillende materialen, zoals grindtegels, stoeptegels,
klinkers en houtstronken. In maart 2012 is de stapelmuur voorzien van een aantal
planten. Bij de stapelmuur is een informatiepaneel
geplaatst.
De bedoeling van de stapelmuur is om op ons
volkstuinenpark een stenig biotoop te maken, wat
zich kan ontwikkelen tot een waardevolle plek
voor planten en dieren. Bij dieren moet je denken
aan amfibieen en insecten die in de muur kunnen
schuilen of nestenel. Bij planten gaat het om bijv. 
Muurleeuwenbek, Huislook, Lievevrouwebedstro
en muurvarentjes. Nu is de muur nog wat kaal. Natuurlijk heeft de muur enige tijd
nodig om tot volle wasdom te komen.
EvH

Let op: drijvende moerasbakken

Op 31 maart vertelt AVVN-er Marie-José
Meertens over composteren

Eén van de adviezen van het AVVN was om sloten met een beschoeiing te voorzien
van zogenaamde floating islands (drijvende eilandjes), zodat ook op plaatsen met een
harde oever zich planten kunnen ontwikkelen.
In februari 2012 hebben 8 tuinders meegedaan met een workshop onder begeleiding
van Ina Marbus. Dit was midden in een vorstperiode. Binnen in de loods zijn vier floa
ting islands gemaakt (2 voor pri
vé-tuinen en 2 voor openbare
plaatsen). In maart zijn deze flo
ating islands te water gelaten en
beplant. Eén eilandje is aange
bracht bij de hoofdingang en drie
eilandjes in de Singel aan de
oostzijde van het volkstuinen
park.
De floating islands zijn goed aan
geslagen met moerasplanten.
Aangeplant zijn Gele Lis, Dotter
bloem, Moerasspirea, Pinkster
bloem en Waterdrieblad. Naar verwachting zullen de eilandjes verder op een natuur
lijke wijze verder begroeid raken.
EvH
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Putter: bonte verschijning in stedelijk
gebied
Volgens velen de mooiste vogel van
ons land: de putter. In ieder geval is
het een bonte verschijning die in het
westen nog steeds toeneemt en op
vallend vaak in de stad voorkomt.
Ook op ons volkstuinenpark wordt
de putter steeds vaker gezien.
Kenmerken
De putter is een vinkachtige en familie van
de vink en de groenling, die ook op ons
volkstuinenpark voorkomen. Kenmer
kend zijn de rode vlek bij oog en snavel,
omzoomd door een witte baan. De vleugel
heeft een prachtig patroon van zwart, wit
en geel. Vooral in het broedseizoen zijn
het rode masker en de gele strepen in de
vleugels van de man feller van kleur dan
bij het vrouwtje. Een ander kenmerk is de
kanarieachtige zang.

Leefwijze
De putter broedt van april tot in juni. Het
nest zit in heggen of bomen. Het legsel
bestaat uit 5 tot 6 witachtige, donkerbruin
gevlekte eitjes. De putter komt voor in
bosjes, bosranden en grotere stadstuinen.
In de omgeving moet wel een rijke vege
tatie aanwezig zijn met zaadhoudende
planten, want de putter voedt zich met
zaden en daarnaast ook met bessen en
knoppen. De jongen krijgen tijdens hun
groei ook veel insecten. Omdat ze vaak

op distels te zien zijn, wordt de putter ook
wel distelvink genoemd. De naam putter
komt doordat deze vroeger vaak in kooi
en werd gehouden; de vogel moest dan 
zelf een vingerhoed met water omhoog
trekken (putten) om te kunnen drinken.
De putter op ZWN
In de wintertijd verblijven er de laatst jaren
groepjes putters op ons volkstuinenpark.
Het gaat soms op groepen tot meer dan
20 vogels. Ze zoeken naar zaden, bijv. van
distels of kaardenbol.In het voorjaar blijft
soms een paartje hangen. In 2011 werd
een nest ontdekt in de bolacacia op het
achterplein. Temidden van de drukte van
aan- en aflopende tuinders, bracht dit
paartje 3 jongen groot! Wil je iets doen
voor de putter, zaai dan kaardenbol, kar
doen of artisjok; de putter weet dan ’s
winters wel raad met de zaden.

Polifinario

Wat te doen met
ratten?
Op ons volkstuinenpark komen muizen en
ratten voor. Dat zijn weinig schadelijke
soorten zoals bosmuis, soorten die gangen
graven zoals de woelrat (geen rattensoort
maar een grote muis) en muskusratten en
bruine ratten.
Als je er last van hebt, gebruik dan absoluut
geen gif. Immers, niet alleen de rat die je weg
wilt hebben legt het loodje, ook nuttige soorten
komen zo aan hun einde. Er zijn alternatie
ven, hier de belangrijkste op een rij:
* val/lifetrap: hiermee vang je ze zon
der letsel toe te brengen; de ratten kun
je elders weer loslaten.
* vangkooi: een groen geplastificeerde
draadkooi, geschikt voor het diervriende
lijk wegvangen van muizen en ratten.
* elektrische doos: beesten worden
via voer gelokt naar de elektrische doos;
eenmaal in de doos, worden ze op een
snelle manier geëlektrocuteerd. Wanneer
de doos wordt open gemaakt gaat de
spanning er vanaf.
* pasta voor het weren van ratten:
Een pasta waarmee u allerlei ongedierte
de toegangswegen naar uw woonhuis of
voorraden verspert. Voor het dichten van
naden, kieren, sparringen, zettingsscheu
ren, metselwerk en rioleringen.
* utrasone muizenval: voor mensen
niet hoorbare frequentie van 12-24
kHz weert ratten; werkt alleen met stop
contact.

* rattenklem: klassieke rattenval van
degelijk kunststof. Kan eenvoudig en veilig
gespannen worden. En is eenvoudig te
reinigen.
* Zwarte Peper: strooi om van muizen
en ratten af te raken zwarte peper op de
plaatsen waar ze komen. Ze gaan er zo
vandoor.
Zie o.a.www.ecosect.nl
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Lekker bezig!!

Kinderen van Bosbeekschool vinden tuin
gaaf en vies tegelijk
Ik heb heel veel dingen gedaan. Bijvoor
beeld geharkt en geschoffeld. Maar toen
we er aan kwamen was het een rommeltje.
En er was een riviertje. Sommige groepjes
mochten daar diertjes gaan kijken.
Sebastiaan
Het was heel leuk en je kon er onkruid
wieden en je kon ook bij de aardappelen
werken en ook bij de kruidenspiraal en
nog bij meer dingen. Je moet heel hard
werken!!! En je werkt in tweetallen en je
gaat er op je fiets naartoe. En je kan laarzen
aan doen en je kan een schepje meenemen
en een harkje en een waterfles en het is
gewoon heel leuk. Je denkt misschien dat
er een tuintje voor jou en je partner is,
maar dat is niet zo, je moet met z’n allen
een tuintje delen. Ryan
De schooltuin was leuk. We hebben veel
gedaan. En er was ook een sloot. En daar
hebben we gevist. En we gingen op de fiets.
Maar ja, je krijgt wel vieze handen. Mette
De schooltuin is erg leuk en een beetje
vies want er liggen allemaal wormpjes en
dat vond ik een beetje vies. Maar wel heel
leuk. Bastienne
We zijn naar de schooltuin geweest. Toen
we er aan kwamen was het klein en rom
melig. Maar na een dik uur hard werken
lag het er weer prachtig bij. De schooltuin
is echt heel leuk. Maartje
Ik vond het leuk. Ik kan niet wachten tot
we de volgende keer gaan. En wat mij het
leukste lijkt, is zaaien. Luke
De schooltuin is een tuin waar allemaal
kleine tuintjes zijn. Er groeien planten en
die kun je eten. Liam
De schooltuin is superleuk. Toen we er
kwamen was het een rotzooi, maar toen
we weg gingen was het netjes. Meike had
een kikker gevangen. Het was best klein,
maar super leuk. Binck
Schooltuin
Is leuk
Er is veel

En zelfs een sloot
Super
Schooltuin
Is leuk
Harken en schoffelen
Zaaien, planten en plukken
Leuk!

Olaf

Liz

De schooltuin is super leuk. Je kan er al
lemaal beestjes zoeken: wormen, pisse
bedden, duizendpoten, slakken. Er is ook
een riviertje, daar mag je om de beurt
kijken. Sam
Ik vond de schooltuin leuk. Maar het was
wel lastig om niet op de aarde te gaan
staan. Pas op de brandnetels. Emma
Ik vond het heel leuk omdat ik moest
werken. Je moest takken weg halen en
schoffelen. En het was echt leuk. Je moet
wel kaplaarzen aan want ik kwam vies
terug. Isabelle
De schooltuin is heel leuk, want je kunt
lekker tuinieren. Je wordt in groepjes ge
deeld. Met je groepje krijg je elke keer een
ander tuintje. Je moet je tuintje mooi
houden. Ik vond het heel leuk! Eva
De scholtuin is leuk. Het begin was een
zooitje, maar daarna was het TOP! Maar
ik vond die wormen vies, voor de rest was
het leuk. Ik geef je een tip: neem hand
schoenen mee. Ruby
Ik vond je schooltuin super leuk. Je kan
van alles doen. Bijvoorbeeld wormen en
andere beestjes zoeken. En we hebben
hard gewerkt. Er was een klein vijvertje.
Er was ook een grote vijver. Sophie
We gingen naar de schooltuin voor de
eerste keer. We moesten alle van de vo
rige klas weg halen.
Dat was een zwaar werk. Tussendoor
mochten we met schepnetjes vissen bij de
sloot. Er waren vakken waar we in groep
jes mochten werken. Toen gingen we
terug met de fiets. Annemijn

Het zal u bekend voorkomen als doorge
winterde tuinder: een overvloedige oogst.
"Eten we nu alweer courgette?" "Wat
moet ik met die enorme hoeveelheid au
bergines?" Om het nog maar niet over de
appeloogst te hebben...
Een leuk kookboek is dan Desserts from
the Garden, van Janet Ballantyne (1983,
Garden Way Publishing, Vermont, Vere
nigde Staten). Ze heeft allemaal toetjesre
cepten opgeschreven, waar je je overtol
lige pompoenen, pastinaken etcetera in
verwerkt. Zo sla je twee vliegen in een
klap: je maakt je voorraden op én je toetjes
worden gezonder. Puddingen, mousses,
taarten, flans, strudels, koekjes, sauzen, je
kunt het zo gek niet bedenken of ze heeft
er een recept voor.
Een voorproefje dat bij de deelnemers aan
de potjesmarkt in de smaak viel:
Pompoen Kruidkoek
Voorbereiding: 20 minuten. Baktijd: 1 1/4
uur. 10-12 porties
Ingrediënten (1 kop is 235 ml (Amerikaan
se cup))
2 kop suiker,
5 eieren
2 theelepels bakpoeder
2 theelepels baksoda
1 theelepel zout,
1 eetlepel kaneel
1 theelepel geraspte nootmuskaat
1 kop walnoten
1-1/4 kop plantaardige olie
2 koppen pompoenpuree
1 zakje vanillesuiker
1 theelepel geraspte citroenschil
3 koppen ongebleekte bloem of ¾ kop
volkoren meel en 2 ¼ kop ongebleekte
bloem
Oven voorverwarmen op 180 graden
Celsius.
Doe de bloem, suiker, bakpoeder,
baksoda, zout, kaneel en nootmuskaat bij
elkaar in een kom. In een andere grote
mengkom doe je de eieren. Klop ze licht
met de garde. Voer hieraan de olie, pom
poen, vanillesuiker, citroenschil en walno
ten toe. Voeg vervolgens de droge ingre
dienten beetje bij beetje toe en roer goed.
Giet het beslag in een ingevette bakvorm.
Zet de vorm in het midden van de oven
en bak 1 1/4 uur of iets korter als je een
lage vorm gebruikt. Als een vork of een
breinaald er schoon uitkomt, is de koek
gaar.
Snijd de koek in stukken. Eet smakelijk!
(MS)
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Mandenvlechten voor gevorderden
Zaterdag 14 april was het weer zover dat
er een workshop mandenvlechten werd
gegeven door Ab Bosch, inmiddels een
bekende ZWNer.

hebben gingen we zeer voldaan en tevre
den naar huis met het mezenvoedermand
je, dus als U eens een wandeling over het
park gaat maken, kijk dan goed rond, wie
weet ziet U er ergens eentje hangen.

Het was een zonnige middag, dus werd er
besloten de tafels buiten op het terras te
zetten en om twee uur deelde Ab de
vochtige wilgentenen uit aan de 6 enthou
siaste workshopsters om aan het "zware"
werk te beginnen.
Hij had houten bakken met gaatjes erin en
daar moest in elk gat een wilgentak gesto
ken worden.

Misschien bent U ook geïnspireerd geraakt
eens een workshop mee te maken. Met
de Open Tuindagen is Ab aanwezig, zodat
U dan de kunst alvast kunt afkijken.
Het zijn kleine groepjes bij een workshop,
hij kan dan goede uitleg geven en hulp
bieden als dat nodig is, dus U bent van
HARTE WELKOM op de OPEN TUIN
DAGEN 14 en 15 JULI as.

Daarna begon het vlechtwerk,waar je
goed geconcentreerd mee bezig moest
zijn, anders sloeg je weleens een takje over
en moest het uitgehaald worden!
Na zo'n twee uur hard gevlochten te

Het was weer een leerzame middag met
een fantastische en enthousiaste leer
meester. Ab, heel hartelijk bedankt!!
Sjoeke Akse
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Geen mei zonder ei!
Aan het tuinhuisje van Antoon Groot hangen twee nestkastjes; een wat uitgewoond
exemplaar en een in staat van perfect onderhoud. Welk van de twee huisje zouden de
twee komende bewoners kiezen? De vrouw koos voor de uitstraling, de man voor de
degelijkheid. Zie de foto!
Dick Saher. Foto: Tiny Groot
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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 september (herfstnummer)

