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De Tuinfluiter
Agenda
Zondag 18 mei 13.00 uur
Pannenkoekenfestijn!!
Met spek, stroop of...
Zaterdag 5 juli
Open tuindag met onder andere:
Papiermaken met Akira Matsumoto
Keramiek
Fuchsiavereniging
Kwekerij Internatura Santpoort
Risdesign
Kantklossen
Poffertjes, hamburgers, etc.
Zaterdag 25 oktober14.00 uur
Algemene Ledenvergadering in de
kantine
Zondag 30 november
Sinterklaasfeest
Zaterdag 13 december
Kerstkienen

In de nieuwe bijenstal achter de kantine legt Wil Maris aan Sjoeke Akse en Evert van
Huijssteeden oa. het begrip "veger" uit. Wil: "We halen het raampje met de koningin
uit de kast en plaatsen dat in een lege kast. Daarbij komt nog een gevuld honingraam
en een aantal bijen van het bronvolk. Deze worden voorzichting van een raam in de
lege kast geveegd. Vroeger deden de imkers dat met een ganzenveer. Deze operatie
is om te voorkomen dat de koningin met haar onderdanen op een onverwacht moment
gaat zwermen." Bijzonder jammer dat er voor deze interessante excursie (Evert vogels,
Wil bijen) zo weinig animo was (3 tuinders!!) DS

De rare druif
Volkstuinders zijn over het algemeen vrij
conservatief. Zij doen de dingen zoals die
horen. De natuur bepaalt de loop der
zaken, hooguit komt er een kasje bij kijken
om die natuur een paar weken in de maling
te nemen.
Bonen leggen in de koude grond eind
maart leidt tot hoon en ongeloof. Dat
hoort niet. Dat komt nooit goed. Zij
hebben vast gelijk, mijn buren. En zij be
doelen het goed.
En ik luister niet.
Mijn naam is Ron Visser. Lid van ZWN
sinds een jaar of twee. Voor grote bedrij
ven ontwikkel ik nieuwe producten en
bedenk strategieën om deze bedrijven nog
succesvoller te maken. Om hierin te slagen
heb ik een werkwijze ontwikkeld die er
eigenlijk op neer komt door:
A. Net te doen of er niets bestaat
B. Alles vanaf de andere kant te bekijken
En dat doe ik ook op mijn volkstuin. Met
enorm veel plezier. Tuinieren is voor mij
pionieren. Gewoon eens kijken of iets lukt.
Daarom prijkt op mijn tuinhuisje een uit
hangbord met de tekst: laboratorium voor
ongebruikelijke experimenten.
Hoe zo geen bonen leggen eind maart.
Omdat ze niet van kou en regen houden?
Zorgvuldig houd ik het weerbericht in de
gaten. Bij nachtvorst gaat er stro over de
planten en bij regen zet ik er een paraplu
boven. Verder is het afwachten.
Zondermeer zet ik mijn vraagtekens bij

regenwater. Die lekkere buitjes die zo
goed voor de tuin zijn. Hoe weet je dat?
Kan dat niet beter? Ik experimenteer met
allerlei soorten water. Want behalve re
genwater gebruik ik slootwater, grondwa
ter en van huis meegenomen kraanwater
voor mijn planten. De uitkomst vindt u
over een tijdje in de Tuinfluiter.

En eigenlijk zijn dit experimenten van niks.
Spannender wordt het in mijn sawa. Zowel
in de koude grond als in kweekbakjes
binnen heb ik rijst gezaaid. Risottorijst
zoals deze ook in Italië wordt geteeld.
Daar worden de sawa's bevloeid door
smeltwater uit de Dolomieten. Bij mij met
water uit de pomp.
Kan niet wachten tot de eerste groene
sprietjes boven de grond komen. Stel je
toch eens voor dat dit een kommetje rijst
gaat opleveren. Prachtig.
Ook heb ik een bescheiden koude bak
gemaakt. Grond uitgegraven tot een flinke
kuil. Waterdicht gemaakt met vijverfolie,
zodat er geen contact is met de rest van
de tuin. Vervolgens naar Goeree Overflak
kee gereden om daar zware grijze zeeklei
te scheppen in vuilniszakken. En met die
klei heb ik mijn eigen kwelder gemaakt.
Ook heb ik brakwater meegenomen. In
middels zijn in onze Haarlemse polder al
de eerste zeekraal zaailingen opgekomen.
En hier blijft het niet bij. Zeemelde is ge
zaaid en ook Lamsoor staat nog op mijn
verlanglijstje. Raar spul trouwens, die

zeekraal. Groeit dus in zilte grond maar
kiemt alleen in regenwater.
U heeft mij vast wel eens met haar zien
lopen. Charlie, mijn hond. Een jachthond
met een fantastische neus. Zo'n hond
moet je uitdagingen geven want anders
gaat zij zich vervelen. Zo hebben wij trai
ningen gedaan in zoek- en speurwerk.
Speuren doe je naar mensen, zoeken naar
voorwerpen. Twee verschillende technie
ken. Je kunt je bij zoeken ook specialise
ren. Op drugs bijvoorbeeld of wapens.
Omdat ik die niet dagelijks voorhanden
heb, kocht ik op de Botermarkt een paar
gram truffel. Charlie is inmiddels de beste
truffelhond van Nederland, denk ik. Alleen
moet je voor het echte zoeken naar truf
fels of naar Italië, of naar Frankrijk. Over
een paar jaar niet meer.
Op het internet vond ik iemand die haze
laars verkoopt. Op de wortels van deze
hazelaarboompjes zijn truffelsporen geënt.
Vier staan er nu in een hoekje van de tuin.
Het kost even een paar jaar en dan ben ik
een ervaring rijker als Charlie enorm
kwispelend bij mijn hazelaars staat of er
straal aan voorbij loopt.
Een Griekse dichter heeft ooit gezegd dat
de reis interessanter is dan de bestem
ming. En daar ben ik het volkomen mee
eens.
U en ik tuinieren verschillend. Ik ga voor
vreemde druiven via het Guyot systeem
en u voor andijvie. Maar wij beleven er

Zeekraal

Zeebiet
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ZWN als sawa? Na heftige regenval: ja, ja!

De Opentuindag
Het belooft weer een interessante
Opentuindag te worden! Wat kunt u
zoal aantreffen rond het voorplein?
1- Twee kramen voor de
Fuchsiavereniging
2- Heleen (en wellicht ook Joke)
met keramiek
3- De heer Akira Matsumoto leert
hoe men papier met bijbehorende
versieringen kan maken.
4- Internatura (een kwekerijtje uit
Santpoort, kijk voor leuke info op hun
site!)
5- Risdesign. Zij hebben een oud am
bacht in een nieuw jasje gestoken.
Het verven van textiel met natuurlijke
producten, zoals groente, fruit (avoca
do's, bramen en kurkuma) en planten,
maar dan wel op een “fashionable”
manier. Ze willen de ambachtelijke
technieken in de moderne tijd intro
duceren.
Kijk op hun website www.rissign.nl
6- Christa van Schagen demonstreert
het kantklossen en Henk staat met
dingen van de bijen.
7- De molenaar van de Santhaas (nog
niet helemaal zeker)
We hopen op mooi weer en een
grote opkomst!!
Sjoeke

Een echte ZWenner
Hier en daar bloeit de Moerasspirea (Filipendula ulmaria) al. Ze verspreidt een heerlijk
zoete amandelgeur. Moerasspirea is een vaste plant en wordt tussen de 60 en 150 cm
hoog. De stengels zijn krachtig, gegroefd en stijf, maar breken relatief makkelijk. De
bladeren zijn groot, van boven donkergroen en aan de onderkant witviltig. De bloemen
zijn roomwit, klein in onregelmatig gevormde bijschermen, de bloeitijd is van juni tot
augustus. De plant heeft zoals de naam al aangeeft een sterke voorkeur voor vochtige
grond en is vaak te vinden langs waterkanten. In Nederland is het een algemene plant.
Van de bloemen en bladen wordt een geneeskrachtig drankje gemaakt dat van pas komt
bij bestrijden van ontstekingen. Door de aanwezigheid van salicylzuur (aspirine) ook
gebruikt als pijnstiller. Er is ook een felroze soort: Filipendula palmata. DS

Paasbrunch
Om in de paassfeer te komen had Gonny een week voor de brunch al acht grote, gele
eieren in de boom gehangen wat reuze kleurrijk stond als je de tuin opkwam.
Tegen tien uur hoorde ik al kinderstemmetjes op het terrein en ja hoor, ze kwamen
eieren zoeken. Enkele ouders liepen mee en die hadden er volgens mij ook wel schik
in.De kids bestormden even later zeer enthousiast het terras bij de kantine, ze hadden
allemaal eieren gevonden. Als extraatje kregen ze nog een netje met eitjes, chips en
drinken. Zelfs kwam er een mevrouw met twee kinderen op het paaseieren zoeken af
die nog op de wachtlijst stond.
De kantine was intussen al aardig bezet met tuinders, die de Paasbrunch gingen be
proeven. Patricia heette iedereen hartelijk welkom, terwijl het kantinepersoneel de
groentesoep uitserveerde.
Uiteraard stonden er op de lange tafel de gele kuikentjes, die veel vrolijkheid uitstraal
den. Verder konden de mensen het overheerlijke zelfgebakken witte en bruine brood
beleggen met eier- en zalmsalade. Een eitje, een quiche, ham, kaas, jam, melk, karnemelk,
jus d'orange en een toetje, alles was aanwezig.
Tijdens het koffiedrinken sprak Marjolein nog een dankwoord uit voor de organisato
ren en hoopte dat dit volgend jaar weer zal plaats vinden. Toen de kinderen hun
maagjes hadden gevuld renden ze gezellig om de tafels. Verheugd was ik dat er ook
nieuwe tuinders bij de brunch aanwezig waren en heb wel begrepen dat ze het gezel
lig hebben gehad. Al met al was het weer een vreugdevol samenzijn en Patricia, Bart,
Gonny en Bert hartelijk dank!! Alle tuinders bedankt voor jullie komst en veel plezier
met het tuinieren bij Z.W.N! Sjoeke
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Ook voor de bijen was het een zachte winter
Door de zeer zachte winter zijn
alle volken gezond gebleven en
hebben de winter overleefd.
Ook het mooie zachte voorjaar heeft zijn
voor- en nadelen. Het voordeel is dat de
volken mooi uitgroeien tot een groot volk.
Het nadeel is dat we veel vroeger de
kasten open moeten maken en ruimte
moeten gaan geven in de kast zodat het
volk zich op zijn gemak voelt en niet de
neiging gaat krijgen om te gaan zwermen.
Het enige volk dat het niet goed doet is
het volk dat bij ZWN uit de demonstratie
kast kwam. Deze is moerloos en gaat niet
meer worden zoals het hoort te zijn.

zaken aan die eigenlijk nog niet aan de orde
horen te zijn. De bijenvolken maken ko
ninginnendoppen aan in de maand april.
Dit zouden ze normaal pas een maand
later doen. Wil zit in het zwermteam van
afdeling Haarlem en heeft al diverse volken
bij mensen uit de achtertuin weg gehaald.
Het zwermteam is een groep mensen die
op vrijwillige basis paraat staan als er naar
de afdeling Haarlem wordt gebeld. Aan de
hand van de plek waar men woont wordt
iemand gebeld die dan een bijenvolk weg
haalt bij mensen.
Mocht er op het complex of bij iemand bij
u in de buurt een zwerm geland zijn, dan
kun je Wil bellen op 06-50410052.

De winkel waar we onze spullen vandaan
halen was nog niet ingespeeld op de grote
aanvraag van kunstraat en raampjes. Deze
moest hij met spoed bestellen om aan de
grote vraag van imkers uit de omgeving te
kunnen voldoen. Alles loopt een aantal
weken voor en hierdoor lopen wij, en ook
de andere imkers van onze cursus, tegen

Half april zijn de volken gereed voor het
voorjaar en kunnen we met een gerust
hart af gaan wachten hoe het verder gaat
lopen. Tevens hebben Wil en ik de ZWN
demonstratiekast aangepast en voorzien
van andere ramen. Inmiddels is de kast
terug geplaatst en is het wachten op een
zwerm die we in deze kast willen gaan

plaatsen. Door de grote vraag van diverse
mensen en tuincomplexen zijn Wil en ik
bij tuinvereniging de Hofgeest terecht
gekomen. Hier hebben wij in overleg met
het bestuur daar een plek toegewezen
gekregen waar we een aantal kasten
mogen plaatsen.
Men was hier zo enthousiast dat de vere
niging zelf een spaarkast heeft gemaakt die
op dit moment ook gevuld is met een
bijenvolk. Dit volk draait op en top. Op
de dag dat we het volk kwamen brengen
stond er 30 man te wachten (jong en oud)
met fotocamera’s. Ikzelf had hier eigenlijk
een foto van willen maken, maar helaas
hadden we een bijenkast in onze handen.
Op 8 mei geven wij hier een kleine pre
sentatie aan een 30tal enthousiaste tuin
ders. De aanvraag was zo groot dat men
zelfs mensen heeft moeten afzeggen om
bij deze presentatie aanwezig te kunnen
zijn. Hoe de presentatie is geweest komt
in de volgende Tuinfluiter.
Raymond en Wil

Groet van Wil Bulens
Oud-voorzitter Wil Bulens (90) heeft maanden in het ziekenhuis gelegen met een
Salmonella-infectie. Hij is weer op de been en het gaat hem goed.

Vogels, bijen en plantjes.. zaterdag 3 mei

Zakenvrouw Anniek naast haar kraampje op de
Berkenlaan. Foto Sjoeke

Lies en haar man stallen uit. DS
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Voor vijf vroege “vroege vogels” was het
een leerzame rondleiding over het complex
door Evert, die ons vele vogelgeluiden
heeft leren onderscheiden, zoals de rood
borst, zwartkop, winterkoning, zanglijster
(er zijn verschillende zanglijsters), fitis en
merel. Op de Slaperdijk gingen we kijken
waar de ijsvogel heeft gebroed. Veelal in
de afgestoken kantwallen.
Daarna heeft Wil Maris haar bijenkasten
laten zien, die achter de loods staan en
heeft zij het één en ander verteld over het
bijenleven. De bijen waren al druk aan het
vliegen rondom de kasten. Ze had daar
veel bijenbloemen gezaaid, die welig
groeiden. Na afloop smaakte het kopje
koffie prima in het zonnetje op het terras
en werd er nog wat nagepraat.
Om 10.00 uur zou de plantjesmarkt begin
nen, maar om half tien waren er al kopers
bij de kramen.! De winkel had bakken met
begonia`s, lobelia`s, geraniums, vlijtige
liesjes en mooie frisse sla en kruidenmix
bakjes en een grote houten kist met sla en
koolplantjes en paksoi. Zo gezien is er
goed gehoor gegeven aan de oproep in
deTuinfluiter, want er waren veel tuinders

die een kraam met frisse groente en
bloeiende planten te koop aanboden voor
leuke prijsjes. Ook zelfs de jeugd , Luuc en
Claire van de Hazelaarlaan waren present
met een kraam, die vol stond met bloei
ende aardbeienplantjes. Geweldig !
John Engelchor zorgde voor de inwendige
mens en had dit keer heerlijke hotdogs,
die de pan uitvlogen. Bij de koffie konden
de gasten overheerlijke eigengebakken
appeltaart proeven en als ik zo de reacties
van de mensen hoorde, die het speciaal
aan de bar kwamen melden, mag ik de
complimenten geven aan Fya en Gonny!!
Het was de hele morgen een drukte van
belang op het terras, in de kantine en de
keuken.
Lex, Marjolein en Jennie hebben geweldig
hun handen uit de mouwen gestoken.
Dank hiervoor!!
Deze zeer geslaagde plantjesmarkt hebben
we ook te danken aan het heerlijke zon
netje en alle vrijwilligers die een grote
steen hebben bijgedragen!! Allen hartelijk
dank en ga lekker genieten van al het
moois op ons Z.W.N complex!!
Sjoeke

Eerst Hulp Bij Tuinieren
U kent dat vast wel, je struikelt over een vergeten schoffel of blijft haken in
de braamstruik met alle pijnlijke gevolgen van dien. Wat doe je dan? Op
deze en andere vragen kreeg ik eind maart samen met een klein groepje
medetuinders het antwoord tijdens een leerzame middag op het zonnige
terras van ZWN met Carla en Jan Levers (Maluslaan 12) van Stichting
Rescue Kennemerland.

Gember kweken
Gember of Djahé is een specerij
met een scherpe smaak en aro
matische geur en wordt veel in
Chinees-Indische recepten ge
bruikt. Gember zou bovendien
een bijzondere geneeskrachtige
werking hebben. Maar ook als je
niets mankeert is het gebruik
van gember zeer gezond. Een
aanrader dus.
De gemberplant is een tropische plant
en je kunt deze ook zelf thuis op een
warme schaduwrijke plek kweken. Ide
aal is een temperatuur van 200 – 300.
Maar, zet de plant niet in direct zon
licht en laat de temperatuur zeker niet
onder de 10 gr. C dalen.
Begin met het kopen van een stuk
verse gemberwortel met zo veel mo
gelijk knopen in de supermarkt.
Leg de gemberwortel horizontaal met
de knopen naar boven in een grote
pot met een goede afwatering boven
op voedzame potgrond. Dek de wor
tel af met een dun laagje aarde zodat
de wortel net onder ligt.
De grond moet wel altijd vochtig blij
ven, maar niet kletsnat. Geef in het
begin voorzichtig water, dan meer als
de plant ontkiemt. Als de plant verder
groeit geef je ongeveer 1 keer per
maand extra plantenvoeding erbij.
Ongeveer 8 à 10 maanden na het
planten van de gember als de plant ca
60-100 cm hoog is, zullen de bladeren
afsterven en begint de winterslaap.
Niet schrikken, de plant gaat dus niet
dood, maar het lijkt er wel op! Dan
geef je geen water meer en houd je
de grond helemaal droog. Dit is de
beste tijd om de gemberwortel te
gaan oogsten, dus tijdens het winter
slaapje. Graaf dan nieuwe spruiten op
die aan de plant groeien. Een deel
plant je ergens anders om weer aan
nieuwe planten te komen. De rest ge
bruik je natuurlijk in de keuken. Suc
ces er mee!
Hvd

Carla en Jan zorgen er o.a. voor dat de aanwezige verbandkoffers in de entree van de
bestuurskamer, de kantine en de loods regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig
aangevuld. Omdat er zoveel nieuw materiaal op de markt is gekomen, hebben zij ons
tijdens deze middag een beetje wegwijs gemaakt met de inhoud van de verbandkoffer.
Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen geweest op dit gebied en Carla gaf een
heldere uitleg en demonstreerde daarbij ook het gebruik van de diverse verbandmid
delen zoals snelverband, gaascompressen, zwachtels, biogaas voor kleine brand- en
schaafwonden, brandwonden-gel, coldpacks voor een- of meermalig gebruik, diverse
soorten pleisters, tekentangen en splinterpincetten. Wist u trouwens dat een glas
splinter bij ondeskundig verwijderen soms kan afbreken en vervolgens een eigen leven
gaat leiden in uw lichaam? In dat geval is het altijd beter om een bezoekje aan de
dokter te brengen en niet zelf te gaan peuteren. Daarnaast kregen we van Jan – met
de assistentie van een van de aanwezige tuiniersters – een zeer realistische demonstra
tie van de werkwijze bij een reanimatie met behulp van de AED (Automatische Exter
ne Defibrillator, een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met
een hartstilstand). Zo werd het nog even heel spannend op het terras!
De Stichting Rescue Kennemerland levert de genoemde artikelen via Carla en Jan tegen
zeer redelijke prijzen. Bijvoorbeeld handige vingerpleisters voor € 0,08 per stuk. Ook
is het mogelijk om het EHBO handboek, het Oranje Kruis boekje of het handboek
Eerste Hulp aan Kinderen aan te schaffen. Binnenkort laat ik zeker mijn eigen
EHBO-kistje inspecteren en aanvullen door Carla. Een tekentang mag daarin vast niet
ontbreken.
Het was jammer dat er niet meer leden aanwezig waren, maar wie weet komt er nog
eens een herhaling. Want ik heb deze middag in ieder geval veel geleerd! Mocht u ook
nog vragen hebben, dan kunt u Carla Levers per email via c.levers@quicknet.nl of te
lefonisch via 06-50545087 rechtstreeks bereiken.
Joke Groskamp
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Z W N Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Zevenbladquiche
Benodigdheden:
Bladerdeeg
2x een vergiet vol zevenblad
uitje
ca 100 ml room
4 eieren
rauwmelkse Gruyère of een pittige
boerenkaas
olijfolie
peper en zout

In de Singel: Meerkoet met 2 kuikens. Of zijn het er 3?! DS

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden
Pluk de blaadjes van het zevenblad en zet
ze met een flinke schep zout onder water.
Door het zout zullen eventueel meege
plukte insecten gedood worden.
Laat 7-blad uitlekken in vergiet.
Bekleed de quichevorm met bladerdeeg
en bak het deeg in 10 tot 15 minuten voor
in de hete oven.
Snipper het uitje en stoof deze in een
ruime pan in wat olijfolie glazig.
Voeg de room toe en laat een minuut of
tien smoren.
Rasp de kaas, klop de eieren los met peper
en zout en meng de kaas en eieren.
Meng dit mengsel door het gestoofde ze
venblad.
Vul hiermee de quiche en laat de 7-blad
quiche in nog eens 20 minuten verder
garen in de oven.
Eet smakelijk!

Aegopodium
Soms kan een conservatieve tuinder
over de streep worden getrokken
door de Latijnse naam van een plant
te gebruiken.
Taraxacum klinkt heel wat beter dan
paardenbloem.
Dezelfde truc wordt door kwekers
toegepast.
Zo verscheen er laatst een catalogus
van een kweker waarin Aegopodium
podagrania wordt aangeboden, een
plant die onder zijn volkse naam van
zevenblad waarschijnlijk nooit gekocht
zou worden...
(Weetje uit de Tuinkalender, u bent
gewaarschuwd...)
De Singel vanaf de Slaperdijk
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Een nieuwe herfst, een nieuw geluid... deel 2
In de vorige Tuinfluiter heb ik al geschreven over mijn eerste ervaringen met de cursus over de Natuurlijke
Moestuin. Zoals beloofd kom ik hier weer verslag uitbrengen van het vervolg.
De cursisten hebben inmiddels een teeltschema gemaakt voor hun zaaibedden. Daarbij wordt niet gewerkt met rechte lijnen, maar
met organische lijnen, golven en holtes. Het was erg leuk en leerzaam om de verschillende resultaten te zien. Het maken van een
eigen zaaikalender voor alle groentesoorten in de eigen planning, b.v. aan de hand van de fenologische kalender (zie het artikel
elders in deze Tuinfluiter), vormde het sluitstuk van de voorgaande lessen.
Vervolgens kwam het moment van de waarheid: de bedekking van bruin karton en mulch kon verwijderd worden van de bedden.
En inderdaad, geen dikke klompen harde klei zoals gebruikelijk, maar de grond was vrij rul en het weinige onkruid was gemakkelijk
te verwijderen! Daarna werd aandacht besteed aan het belang van compost, want de tuinbedden moesten voor het eerste gebruik
met een dikke laag compost worden bedekt om de bodem te voorzien van voldoende organisch materiaal en bodemleven. Nu
werd het ook tijd om te beginnen met zaaien aan de hand van onze eigen tuinkalender. Daarom kwam in de cursus ook het
voorzaaien en verspenen aan bod, evenals het zaaien in perskluitjes. En de plantuitjes konden de grond in!
Half april was het eindelijk zo ver, op het eerste bed kon gezaaid en geplant worden. In de eerste golvende lijn zijn de plantuitjes
al voorzichtig opgekomen, de wortelen zijn ernaast gezaaid en in de holtes staat wat warmoes, op de tweede lijn bloemkool en
paarse broccoli en op de derde lijn vleugelbonen. Waar nog plek vrij is, kan ik nog wat eenjarige kruiden of sla zetten. Voor mij
was het trouwens nieuw om in de zaaigeultjes eerst wat lavameel te strooien als bodemverbeteraar.
Een natuurlijke tuin moet ook schuilplaatsen bieden voor allerlei nuttige dieren, zoals bijen- en insectenhotels, poeltjes, waterele
menten etc. Dat kan al heel eenvoudig door het ophangen van een bijenhotel, het ingraven van een waterton, of het bouwen van
een takkenril. Zo verandert de moestuin naar een stuk natuur waar je groenten kweekt. Het succes van de natuurlijke moestuin
hangt namelijk ook af van de aanwezigheid van natuurlijke medewerkers. Maar Natuurlijk Tuinieren is meer dan groenten kweken,
het is ook een kans om even te ontspannen doordat er in een natuurlijke moestuin meer leven is.
Diverse nuttige kruiden en overblijvende vaste planten zoals heermoes, koningskaars, Nieuw-Zeelandse spinazie, donderblad of
echte huislook, daglelie, wilde marjolein en knolcapucien werden trouwens ook nog besproken. Dat leverde vaak interessante
informatie op.
Inmiddels is het begin mei en zijn we beland bij les 14. En omdat het laatst hard regende toen ik op de tuin was, heb ik mijn tijd
goed gebruikt met het maken van oorwurmpotjes. Die hangen nu in de fruitbomen, zodat de oorwormen daar straks de luizen
kunnen vangen!
Joke Groskamp

De fenologische (tuin)kalender
Had u er wel eens van gehoord? Ik
in ieder geval niet, dus ik ben gaan
zoeken wat het is en hoe het
werkt.
Fenologie is, kort gezegd, de leer van de
(natuur)verschijnselen. In een gewone
kalender staat aangegeven op welke data
je moet zaaien, poten, planten of oogsten.
Maar bij een fenologische kalender werkt
dat anders, het tuinwerk wordt dan uitge
voerd op basis van specifieke natuurver
schijnselen. We zijn nu gewend om te
werken met 4 seizoenen. In de fenologie
wordt het jaar in maar liefst 10 seizoenen
verdeeld, waarin de diverse tuinwerk
zaamheden in de groente-, sier- en fruit
tuin worden uitgevoerd zodra zich een
bepaald natuurverschijnsel voordoet.
Een paar voorbeelden kunnen dit mis
schien beter verduidelijken. Het seizoen
‘Voorzomer’ begint wanneer de vlier be
gint te bloeien en eindigt als de linde bloeit.
Deze periode is dan geschikt om o.a.

groenlof, zomerpostelein en rammenas te
zaaien, winterkolen en herfstprei te plan
ten en asperges en rabarber te oogsten.
Wanneer de aalbessen rijp zijn begint de
‘Hoogzomer’ en dit seizoen eindigt dan
weer als de tarwe wordt geoogst. Deze
periode is geschikt voor het planten van
andijvie, sla en winterprei en voor het
oogsten van vroege aardappelen en plan
tui. Met deze methode kijk je dus niet naar
je agenda, maar houd je rekening met de
natuur in je omgeving. Volgens de meteo
rologen loopt alles in de natuur dit jaar
een maand eerder uit, dus volgens de fe
nologie zou je ook het werk in de tuin een
maand eerder kunnen starten. Een inte
ressante theorie, die de moeite waard is
om eens uit te proberen.
Op http://www.veldverkenners.be/appli
cation/public/upload/0/default/840.pdf is
de uitgebreide fenologische kalender van
Maurice Broekaert te vinden.
Joke
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Enthousiaste tuin
ders gevraagd!!
(Wellicht zijn er tuinders die zich
vergist hebben in de grootte van
hun tuin en het vele werk dat dat
oplevert. Misschien is dit een mooi
alternatief)
Het verpleeghuis Overspaarne op het
Ripperdag-terrein heeft 7 siertuinen en 1
moestuin. In deze tuinen werken op de
dinsdag- en donderdagochtend Jan, Bert
en Piet, drie vrijwilligers met liefde voor
het tuinwerk. Zij zoeken een collega m/v;
voornamelijk voor de moestuin.
Overspaarne is een verpleeghuis met 91
bewoners, 13 woongroepen van 7 perso
nen. Er zijn 8 binnentuinen waarin de be
woners vrij kunnen wandelen of uitrusten
in één van de vele zithoekjes.
Veel vrijwilligers zetten zich in voor de
bewoners. Zij maken muziek, zingen met
de mensen, lezen voor, helpen bij de
maaltijden, begeleiden de bewoners bij
hun wandeling in de buurt, houden de
tuinen bij, bezoeken die bewoners die
weinig aandacht krijgen van hun thuisfront,
vragen naar hun verhaal, luisteren, bekij
ken de foto’s van vroeger, doen een spel
letje, geven aandacht.
Nogmaals, de drie tuinmannen zoeken een
collega, voornamelijk voor de moestuin.
Wie wil op dinsdag of donderdagochtend
meewerken? Informatie bij Piet Colijn, Sint
Jorisveld 122, 2023 GE Haarlem, email
pietercolijn@versatel.nl tel. 023 5269277

Duurzame energie
Helaas beschikken op ons complex alleen de verenigingsgebouwen over elektra, gas
en water.
Gelukkig is voor de tuinders via de winkel wel gas verkrijgbaar en kan in het tuinseizoen
drinkwater worden getapt bij de op de lanen aanwezige kranen. Maar een elektrici
teitsvoorziening missen de tuinen en de huisjes tot nu toe. Het gebruik van elektrisch
tuingereedschap was tot voor kort voorbehouden aan de bezitters van een zwaar en
lawaaierig motoraggregaat. Vanwege de herrie is het gebruik hiervan daarom beperkt
tot de in de verenigingsregels opgenomen momenten.
Maar er is licht aan de hemel! Duurzaam door zonne-energie opgewekte elektriciteit
is een reëel alternatief geworden om huisjes van ‘stroom’ te voorzien. Ondanks ver
hoogde invoerheffingen worden de prijzen van zonnepanelen steeds meer betaalbaar.
En met zo’n solar-installatie beschik je altijd over elektriciteit, ook al ben je niet op het
elektriciteitsnet aangesloten.
De voortschrijdende techniek stelt ook ons tuinders in staat om steeds goedkoper en
eenvoudiger een voorziening aan te leggen, waarmee je de gratis zonne-energie kunt
omzetten in elektriciteit.
Op tuinen in ons complex zijn de afgelopen maanden naast de al bestaande voorzie
ningen minstens vier nieuwe complete solar-systemen geïnstalleerd. Vooral de zadeldak
huisjes zijn hiervoor zeer geschikt, doordat één zijde van het dak pal op het zuiden ligt
en daardoor voor een hoog rendement zorgt.

Wat heb je daar allemaal voor nodig? Minimaal een zonnepaneel, een spanningsregelaar,
een accu en wat klein aansluitmateriaal. Dit alles kan voor de doe-het-zelver als een
complete set worden geleverd. In de accu sla je tijdelijk je overbodige energie op, zodat
je ook over voldoende elektra kunt beschikken als de zonne-energie even niet toerei
kend is. Alle elektrisch apparaten die op 12 Volt werken kun je zonder meer inpluggen.
Hiermee behoort verwarming of koeling, verlichting en het opladen van batterijen al
tot de mogelijkheden. Wil je ook 230 Volt apparaten kunnen gebruiken, dan komt er
als optie nog een omvormer van 12V naar 230V bij. Dus in de meest luxe situatie bestaat
de gehele installatie uit slechts vier onderdelen. Zie ook het schema.
Is de installatie ingewikkeld? Als je een complete set bestelt met daarin alle benodigde
materialen, is de installatie even eenvoudig als het bevestigen van een stekker aan een
verlengsnoer. Want er worden alleen insteek- of schroefverbindingen gebruikt.
Voor meer informatie kun je terecht bij de leveranciers van deze systemen. Zie hiervoor
bijv. de advertenties in het AVVN-blad “De Tuinliefhebber”.
HvD
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Compost
Zoals de steenkolenmijnen in Limburg ons
destijds het “zwarte goud” leverden, zo
bevat ook ons tuin- en keukenafval de
grondstof voor de bereiding van ons eigen
zwarte goud: compost, een bodemverbe
teraar van jewelste en onmisbaar voor een
natuurlijke en vruchtbare opbrengst op
onze tuingrond.
Als je nog niet zelf compost maakt, dan is
het voorjaar een mooi moment om hier
mee te beginnen en een compostbak, -vat
of –hoop op te zetten. Omdat hierover al
veel informatie beschikbaar is, ga ik hier
niet uitgebreid op alle aspecten in. In de
bibliotheek en op internet is veel over dit
onderwerp te vinden. Zelf heb ik op inter
net ook het een en ander aan materiaal
hiervoor verzameld.
Een paar tips om zelf compost te maken:
Je kunt compostbakken min of meer kant
en klaar kopen, van verschillende soorten
materialen. Allereerst zijn er de kunststof
tonnen, met ventilatieopeningen in de
bodem en regelbare ventilatiesleuven via
het deksel. Daarnaast zijn er complete
bouwpakketten verkrijgbaar bij de goede
tuincentra. Deze pakketten bestaan uit
koppelbare planken van hout of van com
posiet.
Zelfs met afgedankte pallets kun je op een
goedkope en eenvoudige wijze een com
postbak maken. Bevestig met stevig ijzer
draad of door ‘spijkeren’ vier van zulke
pallets tegen elkaar. Zo maak je hiermee
snel een bak van ca. 800 liter of meer,
welke jarenlang mee zal gaan. Als je vol
doende ruimte hebt, plaats je 2 van zulke
bakken tegen elkaar. In het laatste geval
hevel je na ca. 2 tot 3 maanden de inhoud
van bak 1 over naar bak 2. Regelmatig
omzetten en beluchten van de inhoud
bevordert het composteringsproces,

evenals een goede ventilatie. Nieuw tuin
afval gaat weer in de lege bak 1. In het
groeiseizoen herhaal je dit proces elke 2
tot 3 maanden. Op deze wijze wordt je
tuinafval in minder dan een jaar omgezet
tot waardevolle compost.
Welke compostbak of -vat je ook gebruikt,
leg onderin voor een goede beluchting in
meerdere lagen een mat van losse takjes,
afkomstig van snoeiafval. Leg in elke laag
de takjes allen in dezelfde richting maar
niet te strak tegen elkaar aan. In elke
volgende laag leg je de takjes dwars op de
takjes uit de vorige laag. 2 Tot 4 lagen is
voldoende. Deze matten bevorderen een
goede verticale luchtcirculatie. Zelf zet ik
een compostton met geperforeerde
bodem en al boven op zo’n mat. Bij een
compostbak leg ik de mat in de bak zelf.
Daarna begin je te vullen met te compos
teren tuinafval. Een open compostbak
bedek je met een stuk vloerkleed om de
warmte vast te houden en om bij aanhou
dende regen het water langs de zijkant van
de bak af te voeren. Leg de onderkant
boven omdat deze kant het minste water
opneemt. Compost wordt eerder te nat
en zelden te droog.
Welk materiaal kun je composteren? Je
bent hierbij natuurlijk afhankelijk van de
seizoenen. In principe is al het niet te grove
plantaardige afval en mest van pure plan
teneters bruikbaar, dus geen mest van
honden, katten etc. Een mengsel van groen
en bruin plantenafval werkt het beste. Als
bruin afval kun je ook takjes met een dikte
van maximaal ca. ¾ cm gebruiken, fijnge
knipt met een snoeischaar. Overige dier
lijke resten zijn uit den boze, want daar
komen vlees- en/of aaseters op af zoals
bijvoorbeeld vossen en ratten. Vanuit de
keuken kun je naast GF(T)-afval ook kof

fieprut met filterzakje en al, theezakjes,
eierschillen enz. composteren. Voeg re
gelmatig kalk toe aan de composthoop om
het composteringsproces te versnellen en
een optimale zuurgraad te krijgen.
Dikkere takken horen niet thuis in de
compostbak. Benut deze takken om een
takkenwal op je eigen tuin te maken. De
maten van de takkenwal zijn afhankelijk
van je eigen voorkeur. Begin hierbij be
scheiden. Later uitbreiden kan altijd nog.
Knip of zaag hinderlijke zijtakken weg om
min of meer rechte staken te krijgen. Deze
leg je naast elkaar neer. Door middel van
verticale staken zorg je ervoor, dat je met
de wal de hoogte in kunt gaan, zonder dat
de takken opzij zullen wegrollen. Op de
Maluslaan naast de tuin S1 zie je een mooi
voorbeeld hiervan. De vogeltjes zullen je
hiervoor dankbaar zijn en je belonen met
een regelmatig bezoek.
Hoewel bio-plastic – met het kiemplant
logo er op – plantaardig en dus biologisch
afbreekbaar is, kun je het niet zelf com
posteren. Alleen onder speciale omstan
digheden met hoge temperatuur en lucht
vochtigheid, die in de natuur of op je tuin
niet voorkomen, kan dit bio-plastic pro
fessioneel worden afgebroken. Dus wèl in
de GFT-bak maar niet op de compost
hoop.
Vergeet tenslotte de praatjes over stank,
ratten of zurigheid. Die verhalen komen
misschien wel van mensen die ooit eens
wat afval op een hoop hebben gegooid,
maar nooit van mensen die een echte
composthoop opzetten en weten waar
over ze praten.
Meer informatie over composteren kun je
vinden op de website: nutstuin.nl bij
grondbewerking.
HvD

.

Compostbak van hergebruikt plastic (M24)

ENGELCHOR SCHILDERWERKEN
Wandafwerking - Glas - Houtrotreparaties (Repair Care)
U kunt ons bellen of mailen voor een vrijblijvende offerte: 06 - 536 763 57
Engelchor.schilders@gmail.com
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2014
Aanwezig: 39 leden. 2 afgegeven volmach
ten. Namens de AVVN zijn de heren Thuis,
Bouman en Van Wonderen aanwezig.
1. Na de opening door voorzitter Bert van
Velzen wordt er een minuut stilte in acht
genomen wegens het overlijden van Ge
rard van Roodselaar op 4 maart j.l.
De voorzitter heet speciaal welkom, de
heer Ton Thuis, vice-voorzitter van de
AVVN, die ZWN met een bezoek vereert.
Hij komt later aan het woord.
2. Bericht van verhindering: S. Akse, E.
Kleingeld, W. Maris, J. Levers, R. Hon
coop, F. Henstra, G. de Smit, D. Saher, R.
de Zwart en C. Kruysen.
Ingekomen stukken: Brief van de heer F.
Henstra, waar enige frustratie uit blijkt.
Het bestuur zal hierover contact met Flip
opnemen.
Brief van mevrouw Wil Maris over het
rommelige verloop van de vorige ALV en
over een manier om dit tegen te gaan,
namelijk de ALV alleen toegankelijk te
maken voor leden. Dit voorstel komt later
in de vergadering terug.
Het AVVN-congres zal namens ZWN
worden bijgewoond door de dames Ver
schoor en Duineveld.
3. Bestuursmededelingen:
De voorzitter merkt op dat het achter hek
weer met grote regelmaat ’s avonds open
staat. Willen we de kans op inbraken zo
klein mogelijk houden, dan zal hier echt
op gelet moeten worden.
Regelmatig worden er bossen takken voor
of over het hek bij het achterplein gegooid.
Nogmaals, dat is niet de bedoeling. Takken
dient men zelf af te voeren. De takkenwal
len op ons complex zijn bedoeld voor “
verenigingstakken”.
Ook wordt er geregeld grof vuil als ruiten
en deuren neergezet tegen de voormalige
krantenloods met de mededeling: gratis
meenemen. Dit gebeurt doorgaans niet,
zodat dit afval er wekenlang staat. Dat is
niet de bedoeling. De enige mogelijkheid
om iets aan te bieden aan mede-tuinders
is via een briefje achter het raam van het
mededelingenbord.
De Open Tuindag is vastgesteld op 5 juli.
Wouter de Groot laat weten dat er binnen
de bouwcommissie drie offertes zijn be
sproken aangaande de vervanging van het
loodsdak. Twee offertes waren min of
meer gelijk en één was erg hoog. Het
voorstel aan de ALV is om te kiezen voor
de aannemer T. Menger, die ook lid is van
ZW. Rond april kan hij beginnen. De
aanneemprijs gaat ongeveer 8000€ bedra
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gen. Wel wordt er vooraf bekeken of er
nog asbest in het oude dak zit verwerkt.
De ALV gaat akkoord.

de financiële administratie gecontroleerd
en goed bevonden. Aan de penningmees
ter wordt decharge verleend.

Middels een gedreven toespraak stelt de
heer Thuis zich nader voor en blikt hij
vooruit naar het internationale congres,
dat eind augustus door de AVVN in
Utrecht wordt georganiseerd. Ook consul
Willem van Wonderen voert het woord.
Op 30 augustus worden alle verenigingen
in Nederland opgeroepen hun poorten
voor belangstellenden te openen. Van
Wonderen hoopt dat ZWN dat ook doet.

8. Ad Otten licht de werkzaamheden in
de nieuwe natuurspeeltuin toe.
Hem is enige kritiek van binnen de vere
niging ter ore gekomen over het uitgeven
van de gelden door de speeltuingroep. Dat
bevreemd hem, want men blijft keurig
binnen de begroting. Sterker nog, de groep
heeft zelf diverse geldstromen weten aan
te boren. Derhalve alle lof van het bestuur
voor de speeltuin.

4. Ria Duineveld laat weten dat haar af
bericht voor de najaars-ALV niet in de
notulen stond vermeld, waarvan acte.
Voor wat betreft het vervangen van het
huurcontract door het lidmaatschap, laat
Leo weten dat dit stapsgewijs dit jaar gaat
gebeuren, laan voor laan.
De notulen ALV 2 november 2013 wor
den vastgesteld.
5. Jaarverslag secretaris ter kennisname
aangenomen

9. De commissieverslagen worden ter
kennisname aangenomen.

6. Het jaarverslag van de penningmeester
roept bij sommigen enige financieel tech
nische vragen op. Voordat Han aan de
beantwoording van deze vragen toe komt,
breekt de heer Thuis in met de mededeling
dat dit soort discussies niet op de ALV
thuis horen, maar op het bestuur spreek
uur, daar dit voor de meeste toehoorders
totaal niet interessant is.
Mede door onwetendheid van Han was
het financiële jaaroverzicht bij het ter in
zage leggen in de kantine, niet voorzien
van een toelichting. Hij zegt toe dit in de
toekomst wel te doen.
Evenals bij de najaarsvergadering het geval
was zakt ook deze vergadering vervolgens
weer weg in negativisme, voornamelijk
gericht tegen de penningmeester. Deze
vraagt zich werkelijk af waar hij dit aan
verdiend heeft: “Ik ben nog geen jaar
penningmeester. Ik ken u niet, u kent mij
niet en toch hebben velen al een oordeel”.
Evert van Huijssteeden proeft ook veel
ongenoegen. Hij stelt voor om met een
delegatie van de leden in gesprek te gaan
met het bestuur, waarbij ook de heren
Thuis en Bouman van de AVVN aanwezig
zijn, om eens inzichtelijk te krijgen wat er
werkelijk speelt. De ALV stemt hiermee
in. Evert zal het voortouw nemen.
7. De kascommissie, bestaande uit Tous
Wijkhuizen en Marianne Verschoor, heeft

10. Secretaris Leo Pel is aftreed baar en
wordt herbenoemd.
11. Benoeming commissieleden:
De wijzigingen: Winkelcommissie: Marian
ne Verschoor vervangt Mw. Groot-Plijter.
Tuincommissie: Ron Visser vervangt G.
van Roodselaar.
Evenementencommissie: Mw. Assman
heeft opgezegd
Redactie Tuinfluiter: Uitgebreid met Hans
van Dijk en Joke Groskamp
Kascommissie: Mw. Wijkhuizen moet de
commissie verlaten. Zij wordt opgevolgd
door Cees Pel. Met de heer Henstra zal
nog worden gesproken over het lidmaat
schap kascie.
12. Rondvraag:
Marianne Verschoor biedt aan de verga
deringen in het vervolg te notuleren, dit
tot groot genoegen van de secretaris
Hans van Dijk vraagt wanneer de linten
om het gras Maluslaan worden verwijder
d? Gaat gebeuren.
Marjolijn Sondorp laat weten dat zij de tuin
van haar moeder (op papier) heeft over
genomen. Het gaat om Singel 1.
Dennis Kamst zou graag zien dat het voor
nieuwe tuinders duidelijk wordt, wie wat
doet binnen de vereniging. Wordt bespro
ken in de bestuursvergadering.
Els Vos spreekt haar dank uit voor het
verwijderen van de wilg op haar tuin.
Henk van Schagen is bezorgd over de “
bewoning” van het imkerhuisje op de tuin
van Dick Saher door drie kleine meisjes.
Dick Saher heeft hier de volledige verant
woording voor genomen en het bestuur
heeft er vertrouwen in.
Christa van Schagen bedankt het bestuur
voor alle tijd die het in de vereniging
steekt.

Tenslotte staat nog open het voorstel van
Wil Maris over het alleen toegankelijk
maken van de ALV voor leden. Op advies
van de heer Thuis wordt niet tot stemming

overgegaan omdat dit voorstel niet op de
agenda staat. Dat is juridisch niet juist.
Daar het er ook naar uit ziet dat het
voorstel niet door de ALV zal worden

aangenomen, wordt Wil Maris geadvi
seerd het voorstel in te trekken.
Leo Pel, secretaris

Van de Bestuurstafel
Het bestuur heeft dit voorjaar een rond
gang gemaakt over het complex om die
plekken te lokaliseren, die gevoelig zijn
voor insluiping. Daarbij zijn enkele “zwak
ke” plekken naar voren gekomen, te
weten: de zijkanten van de hoofdingang,
het achter hek en het pomphuisje tussen
de sportvelden en de tuin hoek Maluslaan/
Singel. Deze plekken zijn, of zullen binnen
kort worden, aangepakt.
Eind mei/begin juni zal de voorjaarstuinen
keuring plaatsvinden. Per laan zullen drie
leden van de tuincommissie en het bestuur
de tuinen controleren. Daarbij zal speciaal
gelet worden op de border, de heg en de
staat van onderhoud achter de opstallen/
slootkanten.
Steeds meer onkruid steekt de kop op in
het asfalt op de paden. Bij wijze van proef
zal met een geleende brander worden
getracht het onkruid te verbranden en het
gat in het asfalt te vullen met verwarmd
teer. Als deze proef lukt schaft de vereni

ging zelf een brander aan en zal dit klusje
regelmatig terugkomen in het Algemeen
Werk.
Doordat de Bosbeekschool in Santpoort
wordt verbouwd en de scholieren voor
langere tijd elders zijn ondergebracht,
wordt de schooltuin (de voormalige Dah
liatuin Maluslaan) dit jaar niet gebruikt. Om
deze tuin niet onbenut te laten heeft het
bestuur gemeend hier aardappels te
poten. De opbrengst zal gaan naar de
voedselbank.
Regelmatig wordt Jacques Akse op nogal
incourante tijden privé benaderd om het
dubbele achterhek te openen, zodat aan
hangers naar binnen kunnen. Jacques
woont vlakbij, maar het is niet de bedoe
ling hem hier steeds mee lastig te vallen.
Jacques laat weten best genegen te zijn het
hek te openen, maar dan wel na een
vooraf gemaakte afspraak. Die kan ge
maakt worden via de secretaris: secreta
ris@zwn-volkstuinen.nl

In Memoriam Frans Aarts
Begin mei bereikte ons het droevige bericht dat Frans Aarts op 75 jarige leeftijd was
overleden. Frans is meer dat 40 jaar lid geweest van ZWN. In die periode ontpopte
hij zich als een sociaal bewogen mens. Met name in zijn werk bij de toenmalige PTT,
hij was voorzitter van de O.R., voelde hij een grote betrokkenheid met zijn medemens.
Die betrokkenheid leverde hem een koninklijke onderscheiding op.
Binnen onze vereniging was Frans lange tijd lid van de bouwcommissie. De laatste jaren
had hij geen tuin meer, maar bleef hij bij ZWN betrokken via de kaartclub.

Het fraai geschilderde logo van ZWN aan de bui
tenzijde van de kantine begint slijtageverschijnselen
te vertonen. DS

Nieuwe
kandidaatleden
Christine Smit
Lodewijk van Roij
Irene Hoekstra
Sander Kaal
Leonie Hermus-De Winter

1-3-2014
1-3-2014
22-3-2014
2-4-2014
19-4-2014

In Memoriam Gerard van Roodselaar
Op 4 maart j.l. is, na een snel afnemende gezondheid, Gerard van Roodselaar overleden.
Meer dan 13 jaar was hij lid van ZWN. Gerard was niet alleen een bevlogen tuinder
op de Singel, maar ook jaren laanhoofd. Hij begeleidde op eigen wijze zijn groep bij het
algemeen werk en deinsde er ook niet voor terug hand en span diensten te verlenen
bij de Open Tuindagen. Als “vaste” barkeeper hanteerde hij hier het motto: één bon,
één bier, geen bon, geen bier. Gerard is herdacht op de ALV.

Bijna elk jaar verrast de gemeente ons met een
berg zand. In ons wegzakkende poldertje kunnen
we dat goed gebruiken! Tijdens Algemeen Werk
wordt hier het oprijpad naar de loods opgehoogd.
Foto Sjoeke
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Akelei en Nagelkruid Foto Tous

Negatief of positief?
Op 22 maart was ik naar de Algemene
Ledenvergadering gekomen om te horen
hoe alles reilt en zeilt binnen onze vereni
ging. In de pauze moest ik helaas weg
wegens andere verplichtingen, dus ik kan
alleen maar over het eerste gedeelte
schrijven.
Elders in deze Tuinfluiter vindt u het ver
slag van onze secretaris. Hierin meldt hij
dat er veel negativisme merkbaar was. Dat
was mij ook opgevallen. Eerdere vergade
ringen verliepen altijd wel in een prettige,
ontspannen sfeer met ruimte voor een
kwinkslag, terwijl daar toch ook vaak kri
tische vragen werden gesteld en beant
woord. Waarom dat nu niet het geval was?
Ik kan er alleen maar naar raden. Het
kwam op mij over alsof zowel het bestuur
als de aanwezige leden niet met zich wilden
laten sollen, waardoor de irritaties helaas
snel opliepen.

En dat vind ik nu zo jammer: we vormen
samen deze mooie vereniging, dus we
moeten het met elkaar doen! Natuurlijk
zal er altijd wel iets zijn dat beter kan, dat
realiseer ik me ook. Het bestuur bestaat
uiteindelijk uit leden die deze taak vrijwil
lig op zich hebben genomen, het zijn geen
professionals. Zij moeten de kans krijgen
om hun taak goed uit te voeren in het
belang van de vereniging. Maar datzelfde
bestuur moet ook de leden van de vere
niging serieus nemen als die een vraag of
opmerking hebben. Kortom, de liefde
moet van twee kanten komen, er zijn hier
geen zwarte Pieten (of welke kleur dan
ook, maar dat is een heel andere discussie).
Dus als wij nu met z’n allen afspreken dat
we elkaar respecteren en serieus nemen,
dan kan dat negativisme hopelijk weer
veranderen in positivisme. En daar zijn we
tenslotte allemaal bij gebaat!
Joke Groskamp
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Gironummer ZWN: 13256
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 september (herfstnummer)

