
Agenda
 
 

Zaterdag 1 juni
Extra Algemene Ledenvergadering

Kantine 14.00 uur
 
 

Zondag 9 juni
Pannenkoekenstroopmiddag.

Kantine 13.00 uur. Toegang gratis
 
 

Zaterdag 29 juni
Open Tuindag

 
 

Voor het eerst sinds jaren zie ik weer bijen in en rondom de bloesem van mijn
fruitboompjes.
Dat komt de vruchtzetting ten goede, dus fijn voor mij.
En fijn voor de bijen, dat er zoveel lekkers staat. Hulde aan onze imkers!

Tekst en foto: Hans van Dijk
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De groene vingers van Eline Kleingeld, B8
Sinds kort is Eline, samen met haar vrien
din Annieke Herder, begonnen met het op
orde brengen van haar nieuwe tuin. Het
stukje grond verkeerde in een enigszins
verwaarloosde toestand en er moet daar
om nog wel het een en ander in geïnves
teerd worden. Vooral tijd! Maar de nieuwe
eigenaar ziet het helemaal zitten en heeft
een duidelijk plan voor ogen. Stukje bij
beetje wordt de zaak aangepakt. Om een
huisje hoeft ze zich niet te bekommeren,
want dat is er niet. Wel een kas. Binnen
kort komen daar de thuisgekweekte to
matenplanten en aubergines in.
 
Eline heeft 1 jaar op de wachtlijst gestaan
en kon kiezen uit 5 tuinen. Het tuinieren
is voor haar een hobby die nog in ontwik
keling is. Ze beseft dat een fraaie moestuin
niet van de een op de andere dag te rea
liseren is.

Voor haar en Anniek is het in ieder geval
duidelijk dat de tuin een biologische waar
de moet hebben. De voorgezaaide snijbo
nen gaan door een groot stuk karton de
grond in, daarna komt er een laagje grond
overheen. Hierdoor wordt het aanwezig
onkruid verstikt, het karton verrot op den
duur.
 
Inmiddels heeft ze zitting genomen in de
werkgroep voor de herinrichting van de
speeltuin. De mensen in deze groep willen
de speeltuin meer omvormen naar een
ontdektuin. Het spelen komt meer voort
uit de fantasie van de kinderen, dan dat er
kant en klare speelwerktuigen staan.
 
Wij wensen Eline en Anniek (en hun
echtgenoten en kinderen) veel plezier op
hun nieuwe tuin.
Dick Saher

De bank op het voorplein heeft zijn oude naam

weer terug. De kleur viel  bij sommige tuinders

kennelijk niet zo in de smaak... Foto's: Ron Honcoop

Een echte Zwnner...
Het krentenboompje -

Amelanchier
Het krentenboompje is geen boom maar
een breed uitgroeiende struik die niet al
te hoog wordt. In diverse tuinen van ZWN
stond hij in bloei, ondanks de nattigheid.
In het najaar verkleurt het blad naar
prachtige roodtinten.
 
De bessen zijn een delicatesse voor de
vogels maar ook de mens weet ze te
waarderen; ze zijn zoet en bevatten veel
vitamine A. In Drenthe, waar ze veel
voorkomen, wordt er jam van gemaakt. 
 
DS (Foto: Sjoeke)

Moeder Eline en dochter Lot scheppen zand voor in de speeltuin. Foto DS
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   Volkstuinders vallen buiten EU-wet
Utrecht, 6 mei 2013

De Europese Commissie heeft vandaag gestemd over het voorstel over
de herziening van de zaai- en pootgoedwetgeving. De EU-woordvoerder
namens de Commissie heeft ons laten weten dat de particuliere sector,

volkstuinders en hobbytuinders, NIET onder de wetgeving gaat vallen. Zij
kunnen onderling zaad blijven uitwisselen, plantaardig materiaal blijven

aankopen en zaaizaad in kleine hoeveelheden blijven verkopen. 
 
Het AVVN is hier verheugd over. We zijn blij en tevreden dat onze lobby bij politiek
en in de pers voor de belangen van de volkstuinders zijn vruchten heeft afgeworpen.
Tot op vanmiddag was het onzeker of volkstuinders en andere tuinhobbyisten gevrij
waard zouden worden van de wetgeving. Het bleef mogelijk dat in het wetsvoorstel
een verbod zou worden opgenomen op de teelt, ruilhandel en gebruik van zelf gewon
nen en/of bewaard zaadmateriaal. Het AVVN heeft er bij de Europese Commissie op
aangedrongen om een dergelijk verbod niet in de wetgeving op te nemen, omdat dit
onwenselijk is in een tijdsgewricht waarin overheid en burgers streven naar een
duurzame samenleving en een gezond milieu. Juist hobbytuinders kunnen in hun
volkstuin of tuin bij huis een belangrijk verschil maken.
 
Onze communicatie hierover is de afgelopen week in de Nederlandse pers breed
uitgemeten. Het AVVN stond op de bres voor volkstuinders en het belang van biodi
versiteit. Wij vreesden dat de nieuwe wetgeving een toenemende en versnelde priva
tisering van collectief zaai- en pootgoed mogelijk zou maken door een beperkt aantal
marktspelers, met namen als Monsanto, Dow, BASF en Bayer – allemaal actief in de
chemische industrie, en dat daarmee lokale, oude en zeldzame gewassen en producen
ten van biologisch zaaigoed zouden verdwijnen. Deze laatste omdat zij de zeer hoge
registratiekosten niet kunnen betalen.
 
De Europese Commissie heeft wat dat laatste betreft onze vrees weggenomen:
- Voor oude traditionele rassen zijn slechts lichte registratievoorschriften opgenomen.
- Voor micro-ondernemingen - kleinschalige zaadaanbieders- worden de administra
tieve lasten verlaagd en zij zijn over het algemeen vrijgesteld van administratiekosten.
 

Beschuit met muisjes! Vandaag, woensdag 15 mei 2013, waren de eerste 3 van de 9 eieren van het kool

mezenechtpaar uitgekomen. Dat is eerder dan ik verwacht had. De 3 jonge koolmeesjes zijn nog naakt.

Nu gaat er voor de zorgzame ouders een drukke tijd aanbreken om de jongen groot te brengen. Hopelijk

is er voor hen voldoende voedsel in mijn tuin of in de buurt te vinden. Mijn rupsjes sta ik graag af voor dit

goede doel.

Hans van Dijk

In het nestkastje aan mijn tuinhuis heeft mijn kool

mees 9 eitjes gelegd. Dat is wel later dan vorig jaar.

Bijgaande foto is van vandaag.

Precies een jaar geleden vlogen de koolmezen op

dit moment al af en aan met rupsjes voor hun jon

gen en... op 24 mei 2012 vlogen de jonge koolmee

sjes uit.

Ik verwacht, dat dit jaar de eitjes met Pinksteren

uit zullen komen, dat is dan ca. 13 dagen na het

leggen van de eitjes. 

Wil Maris en Marijke Sengers nemen even pauze

op een zonnige  Plantjesdag
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In Memoriam
Antoon Groot

 
13-02-1937    -   18-05-2013

Op de vroege zaterdagmorgen van de
18e mei bereikte ons het droevige be
richt dat onze mede-tuinder en vriend
Antoon Groot was overleden. Sinds

januari 1989 was Antoon lid van
ZWN. Samen met zijn vrouw Tiny
had hij jaren lang twee tuinen op de

Hazelaarlaan.
 

Over dat tuinieren hoefde je hem
weinig uit te leggen. Geboren in een

tuindersgezin in Heerhugowaard
werd het kweken van groenten en

fruit hem met de paplepel ingegoten.
Jarenlang heeft hij zijn kennis over

kunnen dragen aan de jeugd in Haar
lem-Noord. Als gemeentelijk school
tuinleider heeft hij honderden kinde
ren begeleid bij hun eerste “tuinstap

pen”.
 

De laatste jaren kwakkelde Antoon
wat met zijn gezondheid. Dat deed
hem en Tiny in 2010 besluiten de

twee tuinen op de Hazelaarlaan in te
leveren voor één tuin op de Lijsterbe

slaan. Daar heeft hij nog ruim twee
jaar zo goed en zo kwaad als het ging
zijn hobby kunnen uitoefenen….tot

die 18e mei.
 

Met het overlijden van Antoon Groot
verliest ZWN een markant en boven

al betrokken lid.
 

Bestuur ZWN

Een prachtige, bijna zwarte tulp op de tuin van Jan

van Galen. Foto Sjoeke

De burgemeester van Haarlem, de heer B. Schneiders heeft Flip Henstra benoemd tot lid van de Orde

van Oranje Nassau.

Een week later heeft Flip van de vereniging ook nog een mooi fotoboek cadeau ontvangen als blijk van

waardering voor het vele werk en als een blijvende herinnering aan deze mooie dag. Foto: Hans van Dijk

Fam. Henstra luistert naar de burgemeester.  Foto

Hans van Dijk
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Notulen ALV 23 maart 2013 
(de nummers refereren aan de
agendapunten)
 
1. Opening door voorzitter Bert van Vel
zen, die concludeert dat de proef om de
vergadering te houden op zaterdagmiddag
i.p.v. dinsdagavond geslaagd is. Er zijn 59
aanwezigen. De zaterdag blijft daarom
gehandhaafd.
AVVN-consul Willem van Wonderen laat
weten dat de heer Rook Bouman verhin
derd is.
 
2. De vergadering staat stil bij het overlij
den van oud-lid Willem Duijndam(3 de
cember 2012).
Bericht van verhindering: Clemens Kruy
sen L33n, Aloys de Boer H15, Evert van
Huijssteeden M6 en Dick Saher M24.
Op het AVVN-congres in Utrecht op 15
juni zal ZWN worden vertegenwoordigd
door Marjan Verschoor en Dirk Wasse
naar.
 
3. Een aantal mensen heeft gereageerd op
een oproep in De Tuinfluiter om na te
denken over de momenteel min of meer
vervallen speeltuin. Besloten wordt om
een werkgroep in het leven te roepen met
daarin Eline Kleingeld B8, Blaga Rooijers
B9, Astrid van Broekhoven S7, Flip
Henstra B 24 en Leo Pel namens het be
stuur. Zij gaan de mogelijkheden onder
zoeken van een “groene speeltuin”.
De zaak “Van Soest” ligt nog bij de advo
caat en het AVVN.
De Open Tuindag is vastgesteld op zater
dag 29 juni. Zie verder rondvraag.
 
Vervolgens wordt de vergadering ge
schorst wegens de komst van burgemees
ter B. Schneiders en de familie Henstra. In
een feestelijke entourage overhandigt de
burgemeester een Koninklijke Onder
scheiding aan de niets vermoedende Flip
Henstra. Alle informatie hierover en een
prachtige fotoserie door Hans van Dijk zijn
te vinden op de website http://www.
zwn-volkstuinen.nl .onder het kopje foto
galerie 2013
 
4. N.a.v. de notulen ALV 30 oktober 2012
laat de heer Laan M22 weten dat er langs
zijn tuin nog steeds elzen staan die veel
zonlicht wegnemen. (ondertussen zijn
deze gekapt)
De notulen worden verder aangenomen.
 
5. Het jaarverslag van de secretaris wordt
goedgekeurd.
 

6. Het financieel verslag boekjaar 2012
wordt goedgekeurd.
 
7. Het verslag van de kascommissie wordt
voorgelezen door de heer B. van der
Scheur. Hij laat weten dat er geen onre
gelmatigheden zijn geconstateerd en stelt
voor decharge te verlenen aan de penning
meester. Waarvan acte.
 
8. Het aangepaste bouwreglement wordt
aangenomen met als belangrijkste wijzi
ging: De bouwafstand tot de sloot wordt
1.40 meter. Dit was 1.20 meter. Het vol
ledige bouwreglement 2013 valt in te zien
op de website.
Wouter de Groot S5 informeert of het
bouwreglement een “open stuk” is, waar
in wijzigingen altijd kunnen worden opge
nomen. De voorzitter beaamt dit.
 
9. De wijziging van artikel 14 punt 16 in
het Tuinreglement betreffende het ge
bruik van door motoren aangedreven
machines, waar bij 30 september wordt
gewijzigd in 31 augustus, wordt aangeno
men.
 
10. Er zijn geen aanmerkingen op de
commissieverslagen.
 
11. Verkiezing bestuursleden. Volgens het
aftreedrooster dienen de penningmeester
en de voorzitter Evenementencommissie
af te treden. Penningmeester Piet Hon
koop laat weten niet meer herkiesbaar te
zijn. Hij kan zich niet vinden in het be
stuursbeleid en laat weten voor 15 mei de
financiële zaken over te willen dragen. De
voorzitter betreurt deze beslissing, maar
bedankt Piet voor zijn inzet in de afgelopen
tijd, waarin hij alles goed op de rit heeft
gezet.
Er zijn gesprekken gaande met een moge
lijke opvolger van Piet Honkoop.
Voorzitter Bart Tromp van de Evenemen
tencommissie is wel herkiesbaar, waarte
gen geen bezwaar wordt gemaakt.
 
12. De volgende commissieleden worden,
volgens de bepalingen in het Huishoudelijk
Reglement, benoemd voor 2013:
Winkelcommissie onder voorzitterschap
van Nicolette Hulsbergen: T. Wijkhuizen,
C.A. Groot-Plijter, J. Mens en H. Weel.
Bouw- en Taxatiecommissie onder voor
zitterschap van: vacant: L. Manders-Mole
naar en P. Nieuwenhuijzen.
Tuincommissie onder voorzitterschap van
Aad Sengers: B. van der Scheur, D. Kamst,
G.J. Schaafsma, G. de Kuyper, G. Rood

selaar, M. Hulsbergen, R. Honcoop(secre
taris) en E. van Huijssteeden(werkgroep
NVT).
Evenementencommissie onder voorzit
terschap van Bart Tromp(tevens beheer
der verenigingsgebouw): S. Akse, P.
Tromp, P. de Groot, J. Engelchor en D.
Wassenaar.
Kascontrolecommissie: T. Wijkhuizen, T.
Duineveld en Marjan Verschoor.
Redactiecommissie: D. Saher en M.
Sondorp
 
13. Rondvraag:
Piet Nieuwenhuizen vraagt zich af hoeveel
mensen het eens zijn met het terugbren
gen van de Open Tuindagen naar 1 dag.
De voorzitter legt uit dat hierdoor minder
vrijwilligers nodig zijn, de Open Dag ge
volgd kan worden door een feestavond en
de zondag gebruikt kan worden voor het
opruimen.
Bij stemming d.m.v. handopsteken blijkt
een ruime meerderheid voor 1 dag. De
voorzitter benadrukt dat dit besluit niet
voor eeuwig vast ligt. Blijkt het geen suc
ces, dan kunnen we altijd terug naar twee
dagen.
Jan van Galen merkt op dat het water in
de treksloten de afgelopen tijd weer heel
hoog staat. Is er iets met de pomp? Aad
Sengers legt uit hoe de pomp werkt en dat
er in geval van nood een nummer is te
bellen. Piet Honkoop laat weten dat ook
het vuil in de binnensloten meewerkt aan
een slechte werking van de pomp. Hier ligt
dus ook een stuk verantwoordelijkheid bij
de tuinder zelf.
Mw. Imhoff vraagt of het mogelijk is om
de banken op de paden in een lichte kleur
te verven. In het schemer ziet zij de banken
moeilijk. Een goed plan wat wordt meege
nomen naar de betreffende commissie.
Henk van Schagen wil nog weten waarom
de banken afgelopen winter niet binnen
hebben gestaan. Voorzitter: “Had inder
daad moeten gebeuren, maar is er tussen
door geschoten. Gaat einde van komend
seizoen zeker gebeuren.
Het zit Marjan Verschoor niet lekker dat
zij bij het algemene werk een keer asbest
moest verwijderen. De voorzitter vindt
dit inderdaad een lastige zaak. Zolang het
eterniet (want daar gaat het om) niet be
schadigd is, kan het geen kwaad. ZWN wil
graag van dit asbest af en verwijdert het
dan ook zo veel als mogelijk in speciale,
door de gemeente beschikbaar gestelde,
zakken die worden afgesloten met tape.
Aad laat weten dat iemand die hier niet
aan wil mee werken het ook niet hoeft de
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De Bosbeekschool uit Santpoort in actie op één

van de twee schooltuinen

De leerlingen passen een stukje grond af op de

voormalige dahliatuin

Vanmorgen hoorde ik gegil van kids van de de Bos

beekschool. Een van de leerlingen was jarig en

trakteerde op ijs! De jarige job is zoontje Luuk van

Jack en Ilja van de Hazelaarlaan, De leiding had het

goed in de hand en de meeste kinderen waren erg

hard aan het werk. Sjoeke

doen. Het is de intentie van het bestuur
om al het asbest op de tuin binnen zo’n
kort mogelijke termijn te verwijderen.
 
De heer Laan meldt dat de duiker tussen
de treksloot en de sloot bij het sportveld
niet goed werkt. Het hout om de duiker
is weggerot, waardoor modder naar bin
nen loopt. Volgens Aad valt dit onder
verantwoording van Rijnland. Leo zal
hierover contact opnemen.
Ondanks het keurmerk natuurvriendelijk
tuinieren, dat de vereniging vorig jaar in
de wacht sleepte, is er nog een aantal
mensen dat gebruikt maakt van gif op de
tuin. De voorzitter meldt dat het verbod

op gif zal worden opgenomen in het tuin
reglement. Volgens AVVN-consul Van
Wonderen heeft het AVVN een lijst op
gesteld van natuurvriendelijke verdel
gingsmiddelen. Deze zal worden opge
vraagd en gepubliceerd.
Dirk Wassenaar vindt de toegang bij het
achterhek niet echt een visitekaartje voor
de vereniging. Enerzijds de rommel achter
het hek bij de boer en anderzijds de rom
mel van tuinders bij het Kruythuys, dat
regelmatig door Henk van Schagen wordt
verwijderd. Ook het storten van paarden
mest op de dijk, besteld door tuinders,
bleek geen succes. De voorzitter laat
weten dat dat ook niet meer zal gebeuren.

Tevens roept hij tuinders nogmaals op
geen vuil, takken e.d. bij het achterhek
neer te leggen. Voor wat betreft het hek
van de boer gaan we naar een oplossing
zoeken. Hetty van Slooten opperde om
ook daar een takkenwal te maken. Dit idee
wordt meegenomen.
Tenslotte laat Aad Sengers weten in het
najaar te stoppen als voorzitter van de
tuincommissie. Voor dat Aad aftreedt zal
hij zorgen dat de tuincommissie goed op
de rails staat.
 
Deze notulen zullen in de najaarsvergade
ring 2013 worden vastgesteld
Leo Pel, secretaris                                  

BELANGRIJKE BE
STUURSMEDEDE
LING !!!!
 
De afgelopen tijd worden er op ons

complex weer regelmatig werk
zaamheden uitgevoerd door oud-

lid Jan Visser.
 Dit ex-lid wenst zich niet te houden aan
de bij ZWN geldende regels. Onlangs
resulteerde dit in een incident, waarbij de
politie handelend moest optreden. De
politie heeft hierbij de heer Visser ernstig
afgeraden ons complex nog te betreden.
Om verdere escalatie te voorkomen heeft
het bestuur in samenspraak met de politie
besloten dat het voor ZWN-tuinders
VERBODEN is gebruik te maken van de
diensten van de heer Visser.
Indien de heer Visser werkend op ons
complex wordt aangetroffen, zal direct de
politie worden gewaarschuwd en zal de
tuinder zich moeten verantwoorden.
 

De kantine moet deze zomer op zondag
helaas gesloten blijven
Alle oproepen ten spijt is het niet gelukt om het “kantinekorps” voor
dit seizoen uit te breiden.
 
Dat heeft beheerder Bart Tromp doen besluiten om de kantine komend zomer
seizoen op de zondag gesloten te houden. “Ik kan geen roofbouw gaan plegen op
de paar medewerkers die ik heb”, aldus Bart. Mede door de vakanties zou het er
op neer komen dat er bepaalde perioden slechts één persoon aanwezig is om het
hele circus in gang te houden. “Dat gaan we dus niet doen”,  laat de beheerder
weten. Daarom een gesloten kantine op een warme zomerdag. Jammer, maar he
laas.   
 

- Pagina 6 -



Van de bestuurstafel
 
Ratten
Ons bereikte het bericht dat er de laatste tijd weer ratten zijn gesignaleerd op ons
complex. Daardoor zitten wij in een moeilijk parket. Enerzijds ontvang je drie stippen
van het AVVN voor natuurvriendelijk tuinieren en anderzijds vraag je je af of je weer
gifkasten moet plaatsen. We hebben contact opgenomen met de gemeente over mo
gelijke alternatieven en hebben het probleem ook neergelegd bij het AVVN. We
wachten op antwoord. Als bestuur willen we op voorhand nogmaals benadrukken, voer
geen katten, want dit voer trekt ratten. Als het bestuur dit voeren signaleert, zullen
wij u er zeker op aanspreken.
 
Machines
Op de ALV is in maart een wijziging aangenomen over het gebruik van door motoren
aangedreven machines. In het tuinreglement staat daarover het volgende: in de perio
de van 1 mei tot en met 30 september gebruik te maken van motor- pompen en
stroomagregaten of door motoren aangedreven werktuigen op: zon en feestdagen en
op overige dagen tussen 11.00 uur en 16.00 uur, uitgezonderd machines, die eigendom
zijn van de vereniging.
De wijziging is dat 30 september is teruggebracht naar 31 augustus. Dit artikel wordt
door het bestuur streng gehandhaafd daar veel tuinders zich ergeren aan overtreding.
Let dus op de tijden.
 
Speeltuin
Het is dan nog wel niet zichtbaar, maar achter de schermen is een nieuwe werkgroep
actief die zich met veel passie heeft gestort op een nieuwe “groene” speeltuin. Na en
oproep in de vorige Tuinfluiter heeft zich een aantal mensen aangemeld voor deze
werkgroep. Op de ALV in maart kwamen daar nog enkele mensen bij en momenteel
staat een strak omlijnd plan in de steigers. De werkgroep is naarstig op zoek naar
verdere uitbreiding, want de realisatie van de plannen vergt veel man(vrouw)kracht.
Heeft u kinderen in de “speeltuinleeftijd” of bent u grootouder wiens kleinkind veel
op de tuin bivakkeert, meldt u dan aan, want als uw (klein)kind zich goed vermaakt op
de tuin, heeft u meer tijd voor uw hobby. Meer info over de speeltuin:   a.otten17@up
cmail.nl
 
Asbest
Groen Links heeft in de gemeenteraad gevraagd om een inventarisatie van de aanwe
zigheid van asbest op de Haarlemse volkstuinen. De gemeentelijke tussenpersoon voor
de tuinen, mw. Cameron, heeft de secretaris onlangs gevraagd een en ander bij ZWN
in kaart te brengen. In het najaar zijn enkele platen eterniet(asbesthoudend) verwijderd
van de Maluslaan. Momenteel controleert de tuincommissie op de GEHELE tuin. Wordt
er ergens asbest aangetroffen zal met de betreffende persoon worden besproken hoe
dit alles op een veilige manier verwijderd kan worden, zodat ons complex op korte
termijn asbestvrij verklaard kan worden bij de gemeente. Voor alle duidelijkheid, dit
komt van de gemeente, doch wordt door het ZWN bestuur van harte gesteund.
 
 

Vogelexcursie 13/4
 
We werden door Evert rondgeleid

en hij vertelde dat hij al om half
zeven in de morgen op het tuin

complex vogels had geteld en liet
zijn naslagwerk zien hoe hij dat in

vulde.
 
Ik moet zeggen dat is nog een studie apart
hoor,  maar de enthousiastelingen konden
Evert om half acht begroeten en we be
gonnen begonnen  op de Berkenlaan, waar
hij ons attent maakte op een kraaiennest
in een berk bij nummer 5.
Van afstand zag Evert al welke vogel er
over de tuin vloog en wij mochten dan met
de verrekijker deze zingende vogels bestu
deren. Hij had ook een prachtig vogelboek
bij zich, zodat wij ook makkelijker vogels
konden gaan herkennen. Bij de Singel
hebben we een tijdje stilgestaan om naar
de mooie zang van de vogels te luisteren.
Ook vertelde hij wel de namen van ver
schillende planten die in de borders ston
den.
 
Erg leuk dat er ook aspiranttuinders en
nieuwe tuinders aanwezig waren, één
ervan had haar oudste dochtertje meege
nomen,  ja, want de jeugd heeft de toe
komst toch voor Z.W.N?  Het was een
gezellige groep en we hebben na afloop
nog wat ervaringen uitgewisseld onder het
genot van een kopje koffie, want dat
smaakte best na zo`n vroege start. Ik vond
het erg leerzaam en van mij mag Evert nog
weleens zo`n wandeling organiseren.
Hartelijk dank voor je inzet Evert!!!
 
Sjoeke

Evert geeft uitleg over het vogelleven. Foto Sjoeke
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  ZWN en de sociale media
 

In 2011 had al 94% van de Neder
landse huishoudens een internet

verbinding. Sindsdien is dit percen
tage alleen maar gestegen. Ook

binnen onze vereniging zien we dat
het gebruik hiervan door de leden

groeiende is.
  
Vanwege het gemak wordt er bijvoor
beeld waar mogelijk steeds meer via e-mail
gecommuniceerd. Niet alleen tussen de
bestuursleden onderling, maar ook met de
leden, aspirant-leden en voor het onder
houden van externe contacten.
Op welke wijze benut ZWN de internet
mogelijkheden nog meer?
 
Het begon 10 jaar geleden met de regi
stratie van de domeinnaam zwn-volks
tuinen.nl. Ongelukkigerwijze werd deze
op naam gesteld van de toenmalige voor
zitter dhr. Eugène Ran i.p.v. op naam van
ZWN. Destijds ontwikkelde Adriaan
Aaldijk daarbij een website met informatie
over de vereniging, het complex en het
natuurlijk tuinieren.
Als gevolg van administratieve problemen
heeft de provider eind 2007 onverwacht
de website opgeheven, waardoor de site
vanaf dat moment onbereikbaar werd.
 
Er werden maatregelen genomen om dit
in de toekomst te voorkomen. De do
meinnaam werd van de inmiddels overle
den heer Ran overgezet op naam van
ZWN zelf. En de website verhuisde naar
een nieuwe meer betrouwbare provider.
Ook werd een tweede domeinnaam gere
gistreerd, om in geval van calamiteiten een
reservesysteem achter de hand te hebben.
En anderzijds om in een separaat systeem
bijvoorbeeld een zogenaamd intranet
mogelijk te kunnen maken.
Vanaf dat moment werd de website oude
stijl gelukkig weer bereikbaar.
 

In 2007 werd gekozen voor een nieuw,
technisch hoogwaardiger systeem in de
vorm van een CMS (Eng.: Content Mana
gement System), dat veel meer mogelijk
heden bood dan het bestaande systeem.
Een deel van de informatie is hierbij alleen
toegankelijk voor leden. En, meerdere
redacteuren kunnen onafhankelijk van el
kaar en zonder tussenkomst van de web
master berichten op de website plaatsen.
Minder opvallend zijn de regelmatig aan
gebrachte verbeteringen onder de motor
kap, die wel belangrijk zijn voor de be
trouwbaarheid van de website.
De aandacht blijft voortdurend uitgaan
naar het uitbreiden en actueel houden van
de inhoud, welke sinds dit voorjaar wordt
getoond in een nieuwe lay-out.
 
Veel bezochte rubrieken op de website
zijn de actuele wachtlijst van kandidaat-
leden voor een tuin, informatie over be
schikbare vrije tuinen, de mogelijkheid om
contact op te nemen met het bestuur en
de fotoboeken.
 
Aan de domeinnaam van de vereniging zijn
ook e-mailadressen gekoppeld, zowel
voor bestuursleden en geledingen als voor
tuinders. Als webmail zijn deze ook in je
browser te benaderen. Via de webmaster
kan elk lid zo’n (eventueel extra) e-mail
adres aanvragen. Op dit moment zijn er
ca. 70 van zulke e-mailadressen in gebruik.
 
Verder verstuurt de vereniging regelmatig
een nieuwsbrief naar iedereen die zich
hiervoor op de verzendlijst heeft laten
plaatsen. Nieuwe (kandidaat-)leden wor
den met hun doorgegeven e-mailadres
automatisch op deze verzendlijst ge
plaatst.
 
Van recentere datum is het ontstaan van
nieuwe sociale media zoals bijv. facebook 
en twitter. Het aantal gebruikers hiervan is
nog steeds groeiende. Sinds enige tijd is

ook ZWN op facebook en twitter te
volgen voor alle laatste nieuwtjes. Ook je
eigen berichtjes, tips, ervaringen, foto’s en
video’s kun je hierop kwijt. Een in aantal
groeiend groepje ZWN-ers is hierop al
actief. Op de website zwn-volkstuinen.nl
kun je alle benodigde links vinden om
hieraan deel te nemen.

Op het volkstuinenpark zijn bij de hoofd
ingang twee hotspots voor WiFi-internet
beschikbaar voor je smartphone, tablet of
laptop. Het biedt een aanvulling op al be
staande mogelijkheden om ter plekke in
formatie over je hobby op te zoeken of te
delen. Heb je belangstelling dan kun je
voor meer informatie hierover bij mij te
recht.
 
De tijd dat ons verenigingsblad werd ge
produceerd met een type- en stencilma
chine ligt inmiddels ver achter ons. Sinds
2008 wordt De Tuinfluiter via een browser
met internetverbinding digitaal opgemaakt
en met een druk op de knop geprodu
ceerd. Elk kwartaal levert de redactie op
deze wijze een nieuwe editie van De
Tuinfluiter in full color af. Overigens zijn er
veel overeenkomsten in de wijze waarop
de website en De Tuinfluiter tot stand
komen.
 
Na een reeks van inbraken met grote
materiële schade voor zowel de vereniging
als individuele tuinders zijn in 2010 bevei
ligingscamera’s geïnstalleerd. Bij onraad
worden bijbehorende beelden op een plek
buiten het complex opgeslagen. Deze
beelden kunnen mogelijk dienstbaar zijn
bij het opsporen van de dader(s). Sindsdien
zijn geen zware gevallen van criminaliteit
meer geconstateerd. Mogelijk heeft het
aanwezig zijn van beveiligingsapparatuur
een preventieve werking.
Hans van Dijk
webmaster@zwn-volkstuinen.nl
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Voorjaars Work
shop tijdens de
plantjesdag
De workshop begon om half elf en op de
tafel stond een frame van een stoel, waar
op Gon een voorjaarskussen als voorbeeld
gecreeerd had en zo kregen de mensen
die zich op hadden gegeven voor de
workshop inspiratie om hun eigen kussen
op te vullen. De ingredienten waren gaas,
draad, mos, plantjes en materiaal om de
buitenkant te versieren.
 
Tijdens de werkzaamheden werd onze
dorst gelest door Petra, die koffie,  thee
of fris rondbracht. Door John werd er
heerlijke saté gegrild op zijn nieuwe bui
tenkeuken en Bert garneerde het bordje
verder met stokbrood en een bolletje
salade.
 
Zo ziet U maar dat het enthousiasme van
de tuinders die wat te koop aanbieden, dat
ook weer doorwerkt op de kopers, want
die plantjes krijgen ook een mooie plaats
in de tuinen zodat als je een wandeling
maakt iedereen van al die planten kan
genieten. Alle mensen die zich voor deze
dag hebben ingezet met veel enthousiasme
héél hartelijk dank.  Groet Sjoeke

PANNENKOEKEN
STROOPMIDDAG:
zondag 9 juni
 

De kantine mag dan wel gesloten
blijven op de zondagen deze

zomer, er is één uitzondering ge
maakt, namelijk zondag 9 juni.

  
Dan vindt namelijk de eerste (en waar
schijnlijk niet de laatste) PANNEN
KOEKSTROOPMIDDAG plaats.
Ouders en vooral kinderen zijn op deze
dag vanaf 13.00 uur van harte welkom in
de kantine en bij mooi weer natuurlijk op
het terras voor de onvervalste Hollandse
kraker,  de pannenkoek met stroop. Voor
de “zeurkousen”  onder ons zal er ook
best wat poedersuiker en misschien wel
jam aanwezig zijn. De kosten voor de
pannenkoeken zijn 0 euries. Alleen het
drankje dient afgerekend te worden. Wel
vooraf opgeven bij de kantine of bij Bart
Tromp:  bartkl@hetnet.nl
Komt in grote getalen en laat het kantine
personeel zweten. Hoe meer pannenkoe
ken, hoe meer meel.

   Het nieuwe bijenseizoen
Afgelopen winter is de bijenstal en de
takkenwal gereed gekomen en hebben we
een bijendrinkplaats gecreëerd (bijen
kroeg in de imker wereld genoemd). Het
is de bedoeling dat er diverse begroeiing
wordt geplant en gezaaid waar de bijen
baat bij hebben.
 
De volken bleken allemaal de winter goed
te zijn doorgekomen. Begin maart was de
reinigingsvlucht. Dit houdt in dat de bijen
zich ontdoen van hun ontlasting. Ze heb
ben immers de gehele winter in de kast
doorgebracht.
Tijdens onze eerste inspectie bleek dat
beide volken geen koningin meer  hadden.
De oorzaak hiervan is bij ons onbekend.
Dus direct een probleem in het begin van
het bijenseizoen. Geen koningin betekent
geen eitjes en dus ook geen nieuwe zo
merbijen, dus einde bijenvolk in het
slechtste geval.
Gelukkig bleek een imker die wij kennen
nog twee kleine volkjes over te hebben
met een koningin. Deze hebben wij d.m.v.

besproeien met wat suikerwater op het
bestaande volk samengevoegd. Dit is ge
lukt. De volken groeien nu goed en zoals
het er naar uitziet gaat de honingkamer er
binnenkort op.
Het volk in de demonstratiekast op het
achterplein heeft gelukkig geen probleem.
De cyclus van dit volk loopt zoals het
hoort te gaan.
 
Wil Maris en ik zijn afgelopen maart be
gonnen met een cursus biologisch imkeren
in Amstelveen op het bijenpark van Wim
Grasstek. Onze praktijklessen worden in
Renkum gegeven op de bijenstal van onze
cursusleider. Hiervan hebben we onder
tussen 1 les gehad. We volgen deze cursus
om te kijken wat nu de verschillen zijn
tussen het biologisch en traditioneel im
keren. Op deze manier kunnen we gaan
kijken wat we kunnen gaan toepassen met
onze eigen bijenvolken.
 
Raymond van der Poll
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Z W N  Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Boomklever Foto: Dirk Roorda Havik

Natuurwaarnemingen februari - april   
 
Wat een raar voorjaar is het, een paar warme dagen in februari en maart,

maar voor de rest hartstikke koud tot eind maart!
 Af en toe zijn er vreemde Koolmezen te horen. Pas sinds heel kort weten zelfs hele
goede vogelkenners dat dit het geluid is van Koolmezen uit het verre Siberië! Die zijn
vorig najaar dus van heel ver weg naar Nederland komen vliegen.
 
Op 2 maart vliegen 2 Boomklevers over het volkstuinenpark en verdwijnen in een den.
Er worden maar zelden Boomklevers gezien buiten de bosrijke binnenduinrand, dus
een bijzondere waarneming. Het is nog bijzonderder dat Paul Coesel ze begin april nog
steeds ziet. Zouden ze bij ons willen gaan broeden?
 
Pas eind maart komt de vogelzang een beetje op gang en zien we de eerste bloeiend
planten; zelfs de Sneeuwklokjes zijn laat dit jaar. Op 30 maart vliegen 9 Lepelaars heel
laag over ons park door een sneeuwbui heen naar het noorden. Later die ochtend, als
het zonnetje is doorgekomen, spelen 2 Haviken boven de tuinen. Dit is de grotere neef
van de Sperwer, die ook nog eens die ochtend overvliegt.
 
Heel bijzonder is de waarneming van Joke Groskamp: op 8 april komt een Ransuil
aanvliegen en landt in een conifeer op haar tuin! Onder die boom blijken een paar
braakballen te liggen, dus lijkt het wel een slaapboom te zijn. Vorig voorjaar heeft een
paar keer een Ransuil op de begraafplaats geroepen; het lijkt erop dat de uil broedt op
de begraafplaats en soms slaapt bij ons!                                       Evert

Lepelaar

Natuurexcursie 
Op de vroege morgen van 13 april
lopen 8 vroege vogels over ons
mooie volkstuinenpark op zoek naar
…

 
vogels.
Het is fris, maar mooi rustig weer. Het
voorjaar is laat en toch zijn de eerste
bloeiers gelukkig weer te zien: helleboris,
sterhyacintjes en speenkruid. Evert van
Huijssteeden meldt welke vogelsoorten er
zingen. En dat zijn er aardig wat zoals
Roodborst, Winterkoning, Heggenmus,
Groenling en … Zwarte Kraai. Want ook
dat is een zangvogel. We zien hun nest
zitten in een berk.
 
In de verte lacht een Groene Specht en
vlak over ons heen vliegt een Grote Bonte
Specht. Over het volkstuinenpark trekken
groepjes Koperwieken (lijsters) op weg
naar het hoge noorden. Een van de deel
nemers vertelt dat ze vorige week een
IJsvogeltje over de Singel zag vliegen.
 
We kijken nog even in de heemtuin bij de
prachtige nieuwe bijenstal en gaan ons dan
opwarmen in de kantine met een lekkere
bak koffie of warme chocolademelk.

Helleboris
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Ransuil
De uil met de oren
 
Kenmerken
De Ransuil is een middelgrote slanke uil met opvallende oorpluimen.  Die oorpluimen zijn geen echte oren, die zitten verborgen
onder de veren. Zijn naam dankt de uil aan de gelijkenis met een 'ranse', Middelnederlands voor 'muts met een kap die in plooien
afhangt'. Het verenkleed is aan de bovenkant geelbruin met een tekening van donkere vlekken die lijken op boomschors. Aan de
onderkant is de uil roestgeel met opvallende, donkere lengtestrepen en fijne, donkere banden.
 
Voorkomen
De Ransuil komt voor in bosachtige gebieden met daarin open terreinen. In de winter verblijven ransuilen graag in elkaars gezelschap.
Gemeenschappelijke slaapplaatsen (‘roest’ genaamd) zitten vaak in naaldbomen op begraafplaatsen of parken. Het kan gaan om vele
tientallen uilen bij elkaar.
Het aantal broedparen daalde in de periode 1990-2007 met meer dan 5% per jaar. Er broedden in 2007 nog ongeveer 5500 paar
in Nederland. Dat komt waarschijnlijk door de komst van de Havik (die Ransuilen eet!), maar ook door vergrassing van bosbodems
(waardoor muizen lastiger te vangen zijn).   
 
Leefwijze
Ransuilen zijn onopvallend en worden dan ook zelden gezien. In maart en april vinden baltsvluchten plaats in het territorium. De
vleugels worden tijdens deze vlucht onder hun lichaam tegen elkaar geslagen zodat een klepperend geluid ontstaat.
De Ransuil broedt in oude nesten van roofvogels, kraaien en eksters. Er worden dan 3 tot 5 eieren gelegd. Na 4 weken komt het
eerste jong uit het ei en al na enkele dagen zijn de oorpluimen zichtbaar. De bedelroep van een jonge ransuil is van verre hoorbaar.
Hun geluid kan wandelaars de stuipen op het lijf jagen. Het bestaat uit rauwe kreten en ijselijk geschreeuw.
Net als veel andere vogelsoorten maken ransuilen braakballen, die alle onverteerbare delen van hun prooi het lichaam uitwerken
voordat het spijsverteringskanaal erdoor verstopt raakt. Als je die braakballen uitpluist kun je zien waarvan ze leven: muizen. In
tijden van schaarste aan muizen schakelen ze over op kleine vogels. Die vangt de uil in de schemering en ‘s nachts. Overdag slaapt
de ransuil in een boom, meestal dicht bij de stam.

De Ransuil op ZWN
In de rubriek natuurwaarnemingen is te lezen dat de Ransuil nu ook op ons volkstuinenpark voorkomt! En op zo’n bijzondere soort
mogen we best wel zuinig op zijn.
 
Polifinario

Op de Berkenlaan keert regelmatig deze uil terug

en blijft dan roerloos zitten. In de conifeer in de

buurt van de tuin van Jan Mens. Sjoeke
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Colofon
 
VTV  Zonder Werken Niets
 
Bezoekadres: Van der Aartweg 25 
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
www.zwn-volkstuinen.nl
 
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher M24
Marjolijn Sondorp

Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen, L22
Secretaris: Leo Pel, S20
Penningmeester: Han Assman H26

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 (Herfstnr.)

Dotterbloem op floating island in de Singel.  Foto

Sjoeke

Mutaties
Ledenbestand
 
 
Nieuwe kandidaat-leden:
Ronald Broekhuizen 2-3-2013
Jenny den Broek 23-3-2013
Rob de Zwart 6-4-2013
Frank Bosman 6-4-2013
Charissa de Haan 20-4-2013
André Bliek 4-5-2013
Astrid Mathot 11-5-2013
Ruud Scherpenzeel 21-5-2013
 
Opgezegd:
Karim Adidi   H 22
Silvia Slagmolen L18
Marianne Tuin-Grijsen H17
 
Lid-Tuinder:
Esther Zwart L9
Raoul Buiter S15
Han Assman H26             Een triomfboog voor het leven op de tuin van

Chris en Dirk (L14)

Speenkruid

Opfrissertje!
600 gram rabarber
150 ml citroensap  (4 à 5 citroenen)
150 ml suikerwater
  50 ml wodka
extra nodig: sapcentrifuge, sorbetière
(zonder ijsmachine kan het ook)
 
Maak suikerwater door evenveel suiker
als water in een steelpan aan de kook te
brengen en  3 tot 5 minuten laten door
koken.
Laat dit buiten de koelkast afkoelen.
Rabarber schoonspoelen onder de koude
kraan, goed uit laten lekken en in stukken
snijden.
Pers de rabarber in een sapcentrifuge en
voeg het rabarbersap bij het gezeefde ci

troensap, de wodka
(die kun je ook weglaten), maar hij geeft
een mooie bite aan het ijs en het afgekoel
de suikerwater.
Roer door met een garde  tot alles goed
gemengd is.
Doe het mengsel  in de sorbetière.
Heb je die niet, giet het mengsel dan in een
lage bak, zet die in de vriezer en roer het
mengsel met een vork regelmatig goed
door om eventuele grote ijskristallen te
verkleinen,  totdat het mooi bevroren is.
Lekker als opfrisser voor het hoofd- of
nagerecht.
 
EET SMAKELIJK!!
Sjoeke
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