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De Tuinfluiter
Agenda
Tussen 12 en 24 april
Tuinenkeuring
Zaterdag 25 april
Bezoek de eco-tuin (zie pag. 7)
13-14u. Wil Maris L25
Algemene Ledenvergadering
1400u. Kantine
Zaterdag 9 mei
Plantjesmarkt en
Bezoek de eco-tuin
Singellaan 19 en 21 09-12 uur
Zondag 31 mei
Pannenkoekenmiddag
Zaterdag 20 juni
Open Tuindag

Voordelig
Dichtbij!!
Losse Plant-uien:
Centurion € 1,25 per 250 gram
Piroska € 1,50 per 250 gram
Potgrond:
€ 2,75 per zak, per 5: € 12,50
Tuinaarde:
€ 1,75 per zak, per 5: € 7,50
Compost: € 2,50 per zak
Koemestkorrels: € 7,25 per zak
Alle soorten meststoffen, Kalk
Tonkinstokken, Tuinboeken,
Gereedschappen. Alles in onze winkel!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 25 april om 14.00 uur in
de kantine
AGENDA
01. Opening, welkom, vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken (bericht van ver
hindering, AVVN-congres zaterdag 20
juni, wie gaat er heen?)
03. Bestuursmededelingen: vaststellen
Open Tuindag 20 juni. Mededeling over
het opruimen en schoon houden van
ruimte tussen huisjes en sloten i.v.m.
baggeren sloten.
04. Vaststellen notulen ALV 1 november
2014
05. Jaarverslag secretaris(zie Tuinfluiter)
06. Financieel verslag boekjaar 2014(ter
inzage in kantine)
07. Verslag kascommissie 2014 en dechar
ge aan penningmeester
08. Commissieverslagen 2014(zie Tuinfluiter)
PAUZE
09. Verkiezing bestuursleden volgens af
treedrooster vastgesteld op de ALV 27
oktober 2009:
Aftreedbaar: voorzitter Bert van Velzen
en voorzitter bouw- en taxatiecommissie
Wouter
De Groot. Indien geen tegenkandidaten
beschikbaar zijn, stelt het bestuur voor
deze heren te herbenoemen. Tevens
draagt het bestuur Cees Pel voor als
nieuwe voorzitter van de Tuincommissie.
Bij een kandidaatstelling voor een be
stuursfunctie dient deze te geschieden bij
het bestuur uiterlijk 7 dagen voor de ALV,
waarin de verkiezing plaats vindt. De
kandidatuur dient te worden ondersteund
door tenminste 10 stemgerechtigde leden.
10. Benoeming Commissieleden 2014
Volgens de bepalingen in het Huishoudelijk
Reglement treden de leden van de com
missies jaarlijks af en zijn zij terstond

herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen
schriftelijk worden gesteld vóór de ALV,
waarin de verkiezing plaats vindt:
Winkelcommissie: Voorzitter(nieuw)
Tous Wijkhuizen. Leden: Marianne Ver
schoor, Jan Mens, Hans Weel en (nieuw)
Hermy de Bont.
Taxatiecommissie: Voorzitter: Wou
ter de Groot. Leden: Pieter Nieuwenhuij
zen, Jacques Akse en (nieuw) Kees Gest
Tuincommissie: Voorzitter: (nieuw)
Cees Pel. Leden: Bert van der Scheur,
Dennis Kamst, Gert Jan Schaafsma, Ge
rard de Kuyper, Ron Visser, Marco Huls
bergen en Eef van Huijssteden (namens
NVT).
Evenementencommissie: Voorzitter:
Bart Tromp(tevens beheerder vereni
gingsgebouw). Leden: Sjoeke Akse, Petra
de Groot, Rene IJzendoorn en John Engel
chor. Nieuw zijn Kees Gest, Leonie de
Winter, Alie Broekman en Arie van der
Velden.
Kascommissie: Marianne Verschoor. Zij
is tevens de langst zittende. Er dient der
halve een geheel nieuwe kascommissie
worden gezocht.
Redactie Tuinfluiter: Hoofdredacteur:
Dick Saher. Leden: Joke Groskamp en
Hans van Dijk.
11. Rondvraag
Ter informatie: Tegenvoorstellen en wij
zigingsvoorstellen(amendementen) dient
u uiterlijk 5 dagen voor de vergadering
schriftelijk bij het bestuur in te leveren.
Onderwerpen voor de rondvraag kunnen
vóór aanvang en in de pauze van de ALV
worden ingediend.
Wij hopen op een prettige vergadering.
Bert van Velzen, voorzitter
Leo Pel, secretaris

Lentekriebels
Het is nu 6 februari 2015. De dagen be
ginnen steeds duidelijker te lengen en de
zon wordt krachtiger. Het wordt dus tijd
voor een nieuw tuinseizoen. Maar toch ligt
er nog steeds sneeuw en ook overdag
vriest het. Dus voorlopig ligt de aandacht
op het werk binnen.
Mijn eerste zaaibakjes van dit seizoen zijn
al klaar en ik wacht met enig ongeduld op
de opkomst van de eerste plantjes.
Na de winterakonietjes, sneeuwklokjes en
krokussen komen ondanks de nog winter
se temperaturen nu ook de narcissen
bovengronds. De vroegste soorten bloei
en zelfs al. Dit alles betekent voor mij dat
de lente mag beginnen!
Afgelopen zaterdag heb ik mijn 'Garant'-
doosje in de winkel opgehaald met daarin
het bestelde pootgoed en de zakjes zaad.
Het was er gezellig druk; iedereen heeft
er weer zin in: de lentekriebels spelen op!.
Buiten op de tuinen is een ander verhaal.
Je ziet nog weinig activiteit. Dat is niet zo
gek, want net als vorig jaar omstreeks deze
tijd, zie ik door de combinatie van vorst
in de grond, langdurige regenval en slech
te afwatering veel te veel nattigheid op en
rond de tuinen van ons complex. En dat is
deze week alleen maar erger geworden.
De binnensloten zijn buiten haar oevers
getreden met veel wateroverlast op de
tuinen als gevolg. Een triest gezicht, daar
kun je nu weinig mee beginnen. Dus be
kent dit verplicht wachten met het teelt-
klaar maken van de grond.
Wat kun je begin februari zoal doen voor
je moestuin?
Thuis kun je de eerste zaaibakjes klaar
zetten. Met veel zaden moet je nog even
wachten, maar met paprika's en pepers
moet je bijtijds beginnen omdat deze re
latief langzaam groeien. Ook met tomaat
jes kun je beter nog een week of 3 wach
ten.
Zaai niet te dicht op elkaar en ook niet
teveel. Als de tere plantjes meer tussen
ruimte hebben, kunnen ze ter plekke al
beter uitgroeien voordat je ze gaat ver
spenen. Ik gebruik hiervoor bij voorkeur
een transparant druivenbakje met bijbe
horende deksel. Omdat deze bakjes diep
zijn kunnen de wortels zich goed ontwik
kelen en er zitten de noodzakelijke ope
ningen in voor de beluchting. De transpa
rante deksel voorkomt uitdroging. In een
bakje zaai ik dan 3 soorten, 5 zaden per
soort is voor mij genoeg. Ik zet de bakjes
op warmte, d.w.z. 25 gr. C of hoger.
Omdat ik een tropisch aquarium bezit, zet
ik de afgedekte bakjes hier boven op.
Anders is een plek bij of boven de verwar
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ming ook goed genoeg. Voor het ontkie
men is alleen warmte en vocht nodig. Dus
in het begin mogen ze ook donker staan.

Maar zodra de eerste kiemblaadjes zicht
baar worden, geef je de bakjes zo veel
mogelijk licht. Anders groeien de plantjes
te spichtig op. Maar wel uit de zon. Ook
de omgevingstemperatuur mag dan om
laag, maar het liefst wel boven de 18 gr.
C. Als je begin februari zaait kun je de jonge
plantjes half of eind maart verspenen in
bloempotjes om ze eind april op een de
finitieve plaats in je kas te verplanten. De
later gezaaide tomaatjes krijgen ook deze
behandeling van verspenen en half tot eind
april op de definitieve plaats zetten. Door
de toegenomen daglengte en een krachti
ger zon worden deze gezonder en steviger
dan te vroeg gezaaide planten. Vanaf mei
zullen ze bloeien en van juni tot oktober
kun je dan volop tomaten plukken. Papri
ka's en pepers volgen later, vandaar dat je
deze zo vroeg mogelijk zaait.
Verder kun je nu in de tuincentra al
groenteplantjes zoals bloemkool, spits
kool en slasoorten kopen en deze in je kas
uitzetten. Bescherm deze wel extra met
fleecedoek of gaatjesfolie. Zie hiervoor
ook blz. 15 van de Tuinfluiter nr. 1 van
2014. Wel zullen we Oxalis en Groenrijk
Van Duijn hierbij gaan missen. Als de
plannen uitkomen zal in Velserbroek op
25 maart 2015 op de oude plek een nieuw

tuincentrum ‘Ranzijn’ herrijzen. Hopelijk
is het aanbod ook op ons moestuinders
afgestemd. Afwachten maar.
Mijn plantuitjes en sjalotten bewaar ik
voorlopig op een koele en goed geventi
leerde plek, om ze pas na half maart buiten
uit te zetten. En om doorschieten tegen
te gaan, de rode plantuitjes zelfs nog later:
pas na half april.
Het moment van leggen van peulvruchten
zoals tuinbonen, erwten, peulen, kapucij
ners en sugarsnaps is nogal weerafhanke
lijk. Regelmatig komen we winters tegen
met in maart ook overdag vorst en
sneeuw, maar andere jaren daarentegen
zijn ze zacht met een zuinig zonnetje, zoals
bijvoorbeeld het afgelopen voorjaar. Ik
geef er de voorkeur aan om peulvruchten
eerst thuis of in de kas in kistjes voor te
zaaien. Vorig jaar hadden de muizen zich
te goed gedaan aan mijn erwten. Ze waren
er dol op dus wees gewaarschuwd. Voor
de zekerheid de bakjes dus zo afdekken,
dat de muizen er niet bij kunnen. Zet de
erwten in het volle licht en plant ze na
opkomst snel uit langs gaas. Wacht je te
lang dan groeien ze te spichtig (te hoog)
op en knakken dan gemakkelijk bij het
verplanten en dat wil je niet. Ter bescher
ming van kou, vogel- en bladrandkever
vraat kun je ze helpen door over de
plantjes ter bescherming glas schuin tegen
het gaas te plaatsen.
Bij zacht weer en gunstige weersvooruit
zichten kun je begin maart al veel doen.
Veel gewassen kun je thuis voorzaaien
om ze 3 à 4 weken later af te harden en
buiten uit te planten. Denk hierbij o.a. aan
kruiden, prei en slasoorten. Kijk op de
zaaikalender of anders op de zaadzakjes
welke soorten geschikt zijn om in die tijd
te zaaien.
Buiten in de volle grond zaai je nu ook
voorjaarsgroenten zoals zomerworteltjes
(Nantes of Amsterdamse bak), spinazie,
raapsteeltjes, radijs enz. Het mooiste is
om de zaaibedden de eerste maand tegen
de vorst en vogelvraat af te dekken met
vliesdoek. Laat bij het zaaien van wortel
tjes ruimte over om er in april een rij uitjes
of sjalotten naast te zetten, want dat is een
gunstige combinatie tegen insectenplagen.
Omdat de kiemduur van worteltjes zeer
lang is, meng ik het fijne wortelzaad met
het grovere radijszaad. Radijs heeft slechts
een paar dagen nodig om te ontkiemen en
fungeert daarom als signaalzaad. Als de
worteltjes pas na ca. 3 weken ontkiemen
kun je vrij snel daarna al de eerste jonge
radijsjes oogsten. Als alle radijsjes zijn
geoogst, staat het loof van de peentjes

ruim boven de grond en kun je deze waar
nodig gaan uitdunnen.
De slasoorten zaai ik tegenwoordig niet
meer buiten, omdat na het ontkiemen de
plantjes direct door slakken worden op
gegeten. Ik houd dan niets meer over. Op
mijn vorige tuin met drogere zandgrond
ging dat nog wel. En bij eetbare gewassen
wil ik nu eenmaal geen slakkenkorrels
gebruiken.

In april gaan de pootaardappelen de grond
in. Mijn voorkeur gaat uit naar vroege of
middelvroege soorten voor biologische

teelt zoals Triplo of Silvy / Santé. Zodra
ik begin maart mijn pootaardappelen krijg,
laat ik ze op een lichte plek (maar niet in
de zon) voorkiemen bij een temperatuur
van ca. 10 gr. C. Bij het poten zullen er
dan korte en dikke kiemen aan zitten. Op
ons complex met natte kleigrond, poot ik
de aardappelen ondiep – ca. 5 cm diep en ruimer dan staat aangegeven. Omdat
bij ons door de nattigheid ook als resistent
bekend staande rassen gevoelig zijn voor
phytophthora, kun je beter 10 à 20 %
ruimer poten dan staat aangegeven, dus
ca. 60 cm i.p.v. 50 cm als rijafstand aan
houden en in de rij onderling op ca. 40-50
cm. Het aardappelblad zal dan na een re
genbui eerder drogen, waardoor de kans
op ziektes zal verminderen.
Zodra het eerste aardappelloof boven de
grond komt, hoog ik de grond op door
met een aanaarder – vorentrekker een rug
op de rij aardappelen te zetten. Dat heeft
meerdere voordelen. De belangrijkste in

mijn ogen is, dat bij wateroverlast de kans
op knolrot vermindert. Het overtollige
water zakt immers weg richting de dieper
gelegen geulen, waar geen knollen zitten.
Knol-, bleek- en snijselderij zijn lichtkie
mers. Zuinig zaaien is geboden anders heb
je al snel veel te veel, want het zaad is zeer
fijn. Het is van belang dat je bij een licht
kiemer het zaad niet afdekt met een laag
je grond maar enkel licht aandrukt. Selde
rijzaad heeft veel tijd nodig om te ontkie
men, denk hierbij aan 3 à 4 weken. Dus
niet te snel wanhopen.
Biologische groente en fruit uit eigen tuin
is lekker en gezond, dus succes met je
teelt!

gevuld met een patatje en een kroketje
erbij. De uitsmijters waren dit jaar ook erg
in trek.

mensen kregen de aandacht van de clown.
Er was ook nog een pannenkoeken middag
georganiseerd. Dit was erg geslaagd en
druk bezocht. De heren hebben met z´n
vieren staan bakken in de zon.

Hans van Dijk

Jaarverslag Kantine
Het jaar 2014 verliep in het begin een
beetje stroef maar dat duurde maar even
toen was iedereen aan elkaar gewend, en
dat moet ook achter de bar. Waarom liep
het wat stroef, omdat er 5x nieuwe bar
mensen zich hebben aangemeld. Heel
mooi en bedankt voor uw aanmelding. Het
is en het blijft altijd vrijwilligerswerk.
De kantine is het afgelopen jaar lekker
bezocht door de tuinders en ook mensen
die een wandeling maakten over het tuin
complex. Een kopje koffie of thee met een
puntje appeltaart ging er altijd wel in, en
tegen het middaguur werd ook de maag

De tuinevenementen zijn wat minder be
zocht. Voor de Paas-brunch hadden er net
genoeg mensen ingeschreven. De plantjes
markt was minder bezocht wegens het
weer. De open tuindag was minder be
zocht, mede door het weer, in de ochtend
regen en in de middag zon. Rond de klok
van 11 uur werd de speeltuin geopend
door de clown Hoky Poky maar wel in de
regen. De clown bleef de hele dag de
kinderen vermaken, maar ook grote

Tot slot wil ik als kantinebeheerder de
mensen die het afgelopen jaar als vrijwilli
ger achter de bar hebben geholpen heel
hartelijk bedanken voor de samenwer
king. We gaan ervoor dat het jaar 2015
net zo succesvol jaar wordt. Dames en
heren bedankt voor het afgelopen jaar.
Bart Tromp
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Geen huisdieren, toch een ezel!
Aangezien er weer veel nieuwe tuinders bij Z.W.N zijn gekomen, wil ik nogmaals
kenbaar maken, dat er om de 14 dagen op de woensdagavond een schilder/tekenclub
is in de “huiskamer” annex kantine van ZWN!
Het spreekwoord “Gezelligheid kent geen tijd “ gaat hier op deze avond echt op. Ie
dereen is lekker ontspannen bezig met aquarelleren, acrylverven, tekenen of een
mandala ontwerpen en inkleuren, dus afwisseling genoeg!
U kunt zelf beslissen welke techniek U wilt uitproberen.
Werk van Petra

Mocht U geen materialen hebben dan kunt U ze de eerste keer altijd lenen.
Ik hoor nog wel eens leden zeggen die voor het eerst komen ..... "nou dat lukt mij niet,
ik kan niet tekenen", maar dan na enige tijd versteld staan van hun resultaten. Dus
schroom niet, neem de penseel ter hand en ga iets uitproberen op papier!
Er wordt dus niet officieel les gegeven, maar adviezen kunt U krijgen van Lies en de
andere clubgenoten, want we leren ook van elkaar! Schilderen is een ontspannende
maar ook een inspannende bezigheid, dus mocht U nieuwsgierig zijn geworden:
Kom met uw ezeltje naar ZWN, U bent VAN HARTE WELKOM!
De koffie of een frisje staat klaar op de woensdagavonden:
4 en 18 februari - 4 en 18 maart - 1 en 8 en 22 april - 6 en 20 mei - 3 en 17 juni - 1 en
15 en 29 juli van 19.30 tot 21.30 uur.
Groet van Sjoeke

Jaarverslag
Tuincommissie

Bereklauw, werk van Sjoeke

Jaarverslag Secretaris
In het jaar 2014 heeft ZWN afscheid
moeten nemen van twee tuinders. Op 4
maart overleed Gerard van Roodselaar en
op 1 september Ger Lam, beiden tuinders
aan de Singel. Zij zijn herdacht in de Alge
mene Ledenvergadering
Evenals in 2013 het geval was, wisselde
ook in 2014 een groot aantal tuinen van
eigenaar. Zeventien kandidaat-leden kon
den de overstap naar het lidmaatschap
maken, terwijl vijftien nieuwe kandidaten
werden ingeschreven. Opvallend daarbij
was dat drie kandidaten die zich in 2014
inschreven, hetzelfde jaar al een tuin in
konden nemen. Vanwege de grote door
stroming behoren wachttijden van ruim
twee jaar voorlopig tot het verleden.
Vorig jaar kende onze vereniging één ju
bilaris, de heer Hans Alberda. Hij ontving
op de ALV in november de versierselen
behorende bij het 25-jarige lidmaatschap.
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Daar komt niet veel tijd meer bij, want de
heer Alberda heeft onlangs zijn lidmaat
schap opgezegd.
In 2014 kwam ook de vernieuwde websi
te onder de verantwoordelijkheid van de
secretaris. Op www.zwn-volkstuinen.nl
kwam gaandeweg het jaar steeds meer
informatie online over ZWN. Het laatste
nieuws, de vrije tuinen met foto, de
wachtlijst, de reglementen en onlangs de
nieuwste aanwinst: het Prikbord. Samen
met de nieuwsbrieven die regelmatig
worden uitgegeven én de Tuinfluiter
hoopt het bestuur de communicatie tus
sen de leden onderling en het bestuur te
vergroten.
Tenslotte zegde ook ondergetekende in
2014 zijn tuin op, wegens te drukke werk
zaamheden. Wel zal ik het secretariaat
voorlopig blijven doen.
Leo Pel

Het belangrijkste nieuws uit de tuin
commissie over 2014 kwam eigenlijk
uit de laatste maand. In december be
sloot Cees Pel zich beschikbaar te
stellen als voorzitter van deze belang
rijke commissie. Daarmee kwam een
einde aan een maandenlange zoek
tocht naar een nieuwe preses en kon
secretaris Leo Pel zich ontdoen van
zijn dubbelfunctie. Cees zal in de
voorjaars-ALV officieel worden voor
gedragen.
Vlak voor aanvang van het “algemeen
werkseizoen” in 2014 ontviel ons me
de-tuinder én werkploeghoofd Ge
rard van Roodselaar. Ron Visser bleek
bereid zijn plaats in te nemen en het
moet gezegd, hij deed dit met verve.
Ook komend seizoen zal Ron zijn
ploeg weer aanvoeren.
Binnen het algemeen werk was vorig
jaar een belangrijke taak weggelegd
voor tuincommissie-secretaresse Ni
colette Hulsbergen. Op indrukwek
kende wijze hield zij minutieus bij
wanneer een ieder zijn of haar beurt
had afgewerkt inclusief alle inhaal
beurten. Het is fijn om te weten dat
Nicolette ook in 2015 zich hiervoor
blijft inzetten.
Leo Pel, voorzitter a.i. tuincie 2014

Een zachte winter, een voorjaar vol slakken
Elk voordeel heeft zijn nadeel
Lage stookkosten, weinig strooizout,
minder blikschade; het heeft allemaal een
prijs. In verband met de aanleverdatum van
de Tuinfluiter schrijf ik dit stukje eind ja
nuari. Het weer kan rare streken uithalen,
maar zoals het er nu uitziet kunnen wij
spreken van een zachte winter.
De winter van 2013/2014 was ook zacht.
Er waren wat dagen met vorst, er viel wat
sneeuw, maar eigenlijk stelde het allemaal
niet zoveel voor. Dit lijkt zich dit jaar te
herhalen. En wat zich waarschijnlijk ook
herhaalt, is een slakkenplaag.
Dat is de prijs die wij als volkstuinders
betalen voor een kwakkelwinter. Die
beesten vinden het heerlijk, zo'n winter.
Lekker vochtig, niet zo koud. Zo kun je
overwinteren op een beschut plaatsje. En
dan lekker met z'n allen wakker worden
in maart/april. Ze kijken eens om zich
heen, wisselen wat dromen uit, eten geza
menlijk wat en dan......
Slak zoekt Slak
Zonder Yvonne vinden zij elkaar. En zon
der veel moeite ook. Een verlegen slak
komt niet voor. Blozen, nooit van ge
hoord. Voortplanten wel. Zij lusten er wel
pap van. En misschien alleen al daarom,
zijn er geen mannetjes en vrouwtjes slak
ken. Elke slak is het alletwee! Dus uitein
delijk leidt iedere vrijpartij tot twee beval
lingen. Twee keer tientallen eitjes!
Daar gaat je sla, zeg maar gedag tegen je
bonen.
Wat nu? Ik ga hier de expert niet uithangen
hoor. Mijn kennis reikt ook niet verder
dan ik op internet heb kunnen vinden. Dit
is wat ik voor ons gevonden heb.

Schelpen
Die slijmerige beesten hebben een hekel
aan een scherpe ondergrond. Gebroken
schelpen rond de planten strooien en zij
blijven gegarandeerd weg. Dus even naar
het strand of naar het tuincentrum, de
schelpen fijn trappen onder je klompen en
klaar!
Koper
Aan koper hebben die beesten ook een
bloedhekel. Om de randen van mijn ver
hoogde bakken plak ik een randje van
kopertape. Een soort plakband met een
bovenkant van koper. Flinterdun, super
effectief. Geen slak gezien vorig jaar. Ter
wijl ik mijn buurvrouw Ans hoorde mop
peren. Tja, die kreeg die hongerige slakken
van mij op bezoek, denk ik.
Aaltjes
Aaltjes zijn kleine wormpjes. Zij zijn te
koop of te bestellen bij tuincentra. Zij
worden verpakt in een flesje geleverd.
Aaltjes uitstrooien op plaatsen waar je veel
last hebt van slakken. Klaar. Aaltje eet slak.
Slak weg, aaltje gaat dood zodra er niets
meer te eten valt. Deze methode wordt
aanbevolen als uiterst milieuvriendelijk.
Slakken zullen hier anders over denken.
Slakkenvallen
Te koop bij het tuincentrum, geprodu
ceerd door zakkenvullers. Makkelijk zelf
te maken. Gewoon een leeg jampotje,
blikje of boterkuipje tot aan de rand in de
aarde zetten. Een flinke laag bier er in, en
het comazuipen kan beginnen. Regelmatig
legen en verversen. Zeker na een regen
bui, want bier aangelengd met water, dat
lust niemand. Geen bier bij de hand, melk
werkt ook.

IJzerfosfaat
Zoals in Sluxx van Ecostyle en ook Escar-
Go werkt op de vochthuishouding van de
slak. Veilig voor kinderen, huisdieren,
vogels en egels. Strooi met mate en geniet
met volle teugen. Maar zorg ervoor dat
het niet in de vijver terecht komt! Want
dan heb je en geen slakken en geen vissen
meer.
Knoflook
Besproei je planten met knoflookthee en
je ziet de slakken in een file vertrekken als
ware het naar zon snakkende Hollanders
op weg met de caravan naar het zuiden.
Knoflook thee is niet te koop, dat moet je
zelf maken. Flinke knoflookbol klein snij
den. Een liter kokend water er overheen.
Een dag laten trekken en sproeien maar.
Niet alleen de slakken gaan er vandoor,
ook luizen verhuizen. Hoewel, dat laatste
weet ik niet zeker, misschien gaan zij wel
dood.
Kattenbakkorrels
Een droogte barrière help ook tegen
slakken. Zij glijden daar niet makkelijk
overheen. Mooi is anders, maar een laag
kattenbak korrels rond de planten helpt
echt heb ik gelezen. Totdat het begint te
regenen, denk ik dan. Dus deze tip staat
hier meer voor de volledigheid.
En verder
Spreeuwen en lijsters zijn dol op slakken.
Egels ook. En kikkers en padden. Dus de
natuur lost het probleem zelf ook op.
Alleen vaak niet in het tempo dat wij graag
zien. Bovendien bij een echte slakkenplaag
zijn daar altijd te weinig van.
Ron Visser

.

Deze winterharde witte tuincyclaam bloeit in het
najaar. Dit bolgewas is winterhard en houdt van
humusrijke kalkrijke grond

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

Op de foto zie je in de stam van deze boom rond
om een ring in de bast. Je kunt duidelijk zien dat dit
mensenwerk is en niet spontaan ontstaan is. Wat
betekent dit voor deze boom ?
Een boom in je eigen tuin kun je (laten) omzagen
en versnipperen of afvoeren. Maar als een boom
niet in jouw tuin staat en jou toch in de weg staat
of op een of andere manier overlast bezorgt, zoek
je een passende oplossing om van deze overlast af
te komen. De kap- en snoeidag van november j.l.
zou hierbij kunnen helpen. Blijkbaar is er in dit
geval een andere weg bewandeld.
Een boom is ten dode opgeschrevenen zodra een
ring van de bast van de boom tot in het cambium is
weggesneden. Op de plek waar ook het cambium
weg is zullen geen nieuwe cellen meer aangemaakt
kunnen worden en zal geen diktegroei meer plaats
vinden. Alsof er een stevige band om de stam zit
welke het uitdijen van de stam op die plek verhin
dert. Maar dat is niet het enige.
Aan weerszijden van het cambium bevinden zich de
vaten via welke enerzijds water en mineralen van
de wortels naar de bladeren vervoerd worden. An
derzijds zullen de door de bladeren via fotosynthe
se geproduceerde assimilaten weer terug naar de
wortels getransporteerd worden.
Door deze inkeping rondom in de bast zal dit
tweezijdig transport definitief stil komen te liggen.
En het verwijderen van het cambium verhindert de
boom om ter vervanging nieuwe vaatcellen aan te
maken.
Hierdoor zijn er geen verdere levenskansen voor
de boom en zal deze snel het loodje leggen.
Het gele verfmerkteken heeft dit lot definitief be
zegeld. R.I.P.
HvD
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Dit elfenbankje op de zijkant van de stam van een oude geknotte vruchtenboom in mijn volkstuin is inmid
dels uitzonderlijk groot, ca. 30 cm in doorsnede. In plaats van de boom met wortel en al uit te graven zoals je meestal ziet gebeuren - heb ik deze stam bij de overname van de tuin toch laten staan. Aanvanke
lijk alleen om er een vogelvoederhuisje op te plaatsen. Later ook als steun voor andere behoeftige planten
en boompjes. De stam zal in de loop der jaren wel verteren en hopelijk een steeds betere broedplaats
worden voor allerlei organismen. HvD

Aalscholver met nat pak op de Slaperdijkweg.

Kom op de ecotuin!
Steeds meer tuinders hebben interesse in
een natuurvriendelijke manier van tuinie
ren. En ook steeds meer tuinders bij ZWN
doen daar in de praktijk op hun tuin erva
ring mee op. Wat is er nu mooier dan die
ervaringen met elkaar delen?
Daarom starten we met een nieuwe acti
viteit: ‘kom op de ecotuin’. Regelmatig
zullen we een datum prikken waarop een
tuinder ons wil rondleiden op zijn of haar
tuin. Op die manier kunnen we van elkaar
leren en ontstaat er een soort leerge
meenschap.
De allereerste keer zal zijn zaterdag 25
april, aanvang 13 uur, voorafgaande aan de
ALV die om 14 uur begint. Wil Maris zal
op Lijsterbeslaan 25 haar tuin laten zien
en je kunt haar vragen stellen, tips krijgen
en ideeën opdoen. Iedereen is welkom,
vooral voor nieuwe tuinders is dit extra
interessant.
De tweede in de reeks zal plaatsvinden op
zaterdag 9 mei, gelijktijdig met de plantjes
dag. Tussen 9-12 uur ben je welkom op

de Singel 19 en 21. Fija van Bekkum en
Els/Bert Vrenegoor laten je dan hun tuinen
zien.
Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte worden gehouden van
ontwikkelingen op het gebied van natuur
vriendelijk tuinieren of wil je af en toe
meedenken over dit onderwerp? Neem
dan even contact op met Eef van Huijs
steeden (Maluslaan 6, huijs20@hetnet.nl,
0625519438).
Ben ik welkom op een tuin?
Veel tuinders komen niet verder dan hun
eigen tuin. Want ben ik wel welkom bij
een andere tuinder om eens te komen
kijken? Dat weerhoudt velen om bij elkaar
op de tuin te komen kijken. Achter in de
Tuinfluiter zit nu een poster. Onze tip:
plastificeer die (of doe het in een door
schijnende plastic hoes) en plaats het bij
de ingang op het moment dat andere
tuinders welkom zijn op jouw tuin.
Eef van Huijssteeden

Natuurwaarnemingen in de winter
Het lijkt zo stil in de winter op ons volkstuinenpark. Toch is nog volop leven. Vooral
tuinen waar nog uitgebloeide planten blijven staan en waar overhoekjes zijn trekken
vogels aan. Koperwieken, Sijsjes, Vinken en mezen struinen in groepjes de tuinen af op
zoek naar voedsel. Dagelijks zit de Groene Specht wel ergens op een van de tuinen en
regelmatig kun je een Sperwer zien. Half december schoot een Haas weg onder de
boomstronken op de natuurspeeltuin. Eind januari kregen we enige sneeuw. Op de
31e stonden in de sneeuw enkele Sneeuwklokjes en wat Winterakonieten (zie foto)
te bloeien. Toen de zon doorkwam durfden enkele bijen al de kasten te verlaten.
Let de komende tijd op de eerste Citroenvlinders en het eerste bloeiende Speenkruid.
Als het zacht is kunnen de eerste bijen weer gaan vliegen en neemt de vogelzang al
weer toe. Roodborsten, Winterkoninkjes en Merels zingen al vroeg in het voorjaar.
Eef

Sneeuwklokje
Nu dacht ik altijd dat het Sneeuwklok
je één soort betrof, hooguit met wat
kweekvariëteiten. Inmiddels blijkt uit
onderzoek (DNA-analyses) dat er in
het wild meerdere soorten Sneeuw
klokjes voorkomen en wel 18 soorten
om precies te zijn. Overigens is het
erg moeilijk om die verschillende
soorten uit elkaar te houden. Aan de
hand van de bloeitijd kun je wel iets
zeggen over de soort: het inheemse
sneeuwklokje bloeit vooral in februari
en maart. Maar het Balkan sneeuw
klokje bloeit soms al in oktober.

Workshop natuur
lijk tuinieren AVVN
In het Activiteiten- en informatiecentrum
van het AVVN (Vogelvlinderweg 50, 3544
NJ Utrecht) wordt dit voorjaar een work
shop natuurlijk tuinieren gegeven. De
lesavonden zijn op dinsdag 10, 17 en 24
maart van 19.45 tot 21.45 uur. Deelname
kost € 60.
Roos Broersen behandelt bodemverbete
ring door gebruik van compost en organi
sche meststoffen, kringlopen in de natuur,
hergebruik van materialen, het creëren
van ruimte voor dieren in de tuin en het
duurzaam bestrijden van ziekten en plagen.
Met alle informatie en tips realiseer je
straks een evenwichtige, gezonde tuin die
bruist van leven. Aanmelden via info@a
vvn.nl of door een telefoontje te plegen
naar (030) 670 13 31.
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2015, Internationaal Jaar van de Bodem
Goede grond, een tuinder kan niet zonder……. Het is de basis voor het kweken van gezond voedsel.
Het jaar 2015 is uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Bodem. De hele wereld besteedt aandacht aan de waarde van de bodem
voor al het leven op aarde. We hebben die bodem tenslotte hard nodig voor de productie van ons voedsel en het functioneren
van levende ecosystemen. In Nederland is een werkgroep opgericht, die iedereen met een hart voor de bodem oproept om in
2015 mee te helpen om ‘bodem’ als belangrijk maatschappelijk duurzaamheidsthema meer bekendheid te geven. De werkgroep
heeft inmiddels een eigen website, waar veel initiatieven en activiteiten te vinden zijn: www.jaarvandebodem.nl. Zo was er in febru
ari aandacht voor niet-kerende grondbewerking, een bedrijfssysteem waarbij de bodemecologie zoveel mogelijk wordt gestimuleerd
en beschermd. Hierdoor ontstaat meer bodemleven en een hoger organisch stofgehalte. Voor ons als amateurs is dat ook een
belangrijke constatering. Diep spitten is dus blijkbaar niet altijd de beste methode van grondbewerking! Verder wordt in maart een
ontmoeting georganiseerd tussen boeren en burgers en in juni stellen veel bio-boeren hun bedrijf open voor bezoekers.
Hoewel de activiteiten vooral gericht zijn op de professionele akkerbouwers en groentetelers kunnen wij als amateurs ook profi
teren van alle beschikbare informatie. Zo wordt er op meerdere plaatsen in het land een tweedaagse cursus Humisme gegeven
door Marc Siepman, de auteur van het boek ‘Bodemvoedselweb’. Humisme is leven met inachtneming van alles wat er onder de
grond leeft en in deze cursus leer je daarover. Je leert dus van alles over compost, bodemleven en mulchen. Op 7 en 8 maart
wordt deze (tweedaagse) cursus ook in Haarlem gehouden. Die cursus is inmiddels al volgeboekt, maar je kunt je altijd nog aan
melden als reserve. Maar het is ook mogelijk om zelf een cursus te organiseren, iets wat we bij voldoende belangstelling bijvoorbeeld
ook bij ZWN zouden kunnen doen. Voorlopig is het goed om te weten dat er zoveel aandacht aan de bodem wordt besteed! JG

Tous (de nieuwe voorzitter van de Winkelcommissie) en Hans hebben de bestellingen op naam gezet en
wachten op de eerste klanten. U kent toch de voordelen van het bestellen bij Garant? U krijgt een aan
zienlijke korting en u steunt de vereniging! Foto DS

Onkruidpesto
Het onkruid laat zich in deze tijd van het jaar gelukkig wat minder zien. Maar straks,
als de dagen weer langer worden, komen heermoes, knopkruid, zevenblad en al die
andere schatten weer volop naar boven. Om die overvloed wat binnen de perken te
houden heb ik hier nog een lekker recept voor onkruidpesto, dus zo wordt wieden
een klusje met een smakelijke bijwerking.

Daslook
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Verzamel wat (onkruid)groen, zoals vogelmuur, daslook, veldzuring, zevenblad en
knoflookgroen. Verder heb je wat zout, een handje walnoten en een stukje harde
schapenkaas nodig.
Het groen wassen en goed drogen in een slacentrifuge. Knoflookgroen met zout in een
vijzel of keukenmachine fijnmaken. Doe dan de walnoten erbij, daarna het groen en als
laatste de geraspte schapenkaas. Als de pesto te droog is, kun je nog een scheutje
olijfolie toevoegen. Wied en eet ze!
JG

Van de Bestuurstafel
Onderhoud sloten
Het bestuur heeft een gesprek gehad met
de voorzitter van het AVVN over het
onderhoud van de sloten binnen ons
complex. Ook heeft er een schouw
plaatsgevonden door Rijnland mét
AVVN-consul Wim van Wonderen. Vol
gens het Waterschap is het niet per se
nodig om de kanten van de sloten te
voorzien van een beschoeiing. Een natuur
lijke oever is ook toegestaan. Dat gaat een
geweldige hoeveelheid geld schelen. Wel
dienen de sloten uitgebaggerd te worden
en moeten de waterplanten worden ver
wijderd om een goede doorstroming te
krijgen. Onderzocht wordt nu of de sloten
“uitgezogen” kunnen worden en het slib
gestort kan worden in een depot, wellicht
de thans lege tuin H29. Vast staat wel dat
er ruimte vrij gemaakt moet worden langs
de slootkanten om te kunnen werken. Op
de in het bouwreglement gestelde vrije
ruimte tussen slootkant en bebouwing van

1.40 meter wordt in de komende tijd
scherp gecontroleerd.
Wordt vervolgd.
Voorzitter Tuincommissie
Het bestuur is bijzonder opgetogen met
de komst van Cees Pel als nieuwe voor
zitter van de tuincommissie. Cees wordt
momenteel ingewerkt, vooral wat betreft
de coördinatie van het Algemeen Werk
(AW) in het komende seizoen. In navol
ging van vorig jaar zal ook dit jaar de
bouwcommissie meedraaien in het AW,
vooral met schilderklussen. Dit is bespro
ken in een onlangs gehouden bijeenkomst
met de werkploeghoofden. Daarin is ook
vastgesteld dat de voorjaarstuinenkeuring
plaats zal vinden in de periode 12-24 april.
ALV naar 25 april
Voor hen die het nog niet hebben verno
men: de Algemene Leden Vergadering,
welke gepland stond voor 21 maart, is

verschoven naar zaterdag 25 april. Dit
wegens afwezigheid van penningmeester
Han Assman in de eerst genoemde perio
de. Gezien de ervaringen opgedaan in de
laatste drie ledenvergaderingen is zijn
aanwezigheid bij de ALV gewenst, vandaar.
Rattenbestrijding
Vanaf 1 januari 2015 is het wettelijk ver
boden onze rattenlokdozen te vullen met
de bekende blauwe blokjes. Onderzocht
wordt hoe we de rattenpopulatie op ons
complex binnen de perken kunnen hou
den. Het AVVN is hiervoor om advies
gevraag. Zelf kunnen we al veel leed
voorkomen door geen etenswaren open
en bloot te laten liggen, bv in ogenschijnlijk
gesloten vuilniszakken, die te lang op de
tuin blijven liggen. Ook is het niet goed om
katten op ons complex te voeren. Ratten
zijn ook gek op kattenvoer.
Kortom, maak het de ratten niet te mak
kelijk.
Leo Pel, secretaris

Mutaties leden
Van kandidaat naar tuinder-lid:
Gerda Koeman H19
Boudewijn van Aken L12
Gertie Alders L22
Ronald van Broekhuizen S4
Hans Hein H24
Oscar van Woensel L33z
Monique Captijn H5
Charissa de Haan M22
Jan Woudwijk L20
Nienke Bolkestein-Bijster H16

Ernstige overstromingen op ons complex in het weekend van 7 en 8 februari 2015.

Opgezegd als lid:
Hans Alberda S8 per 1 februari
Rene van IJzendoorn L2b per 1 februari

Waar aardappelen
poten in 2015?
Om aardappelmoeheid en andere be
smettelijke ziekten te voorkomen
moet elke tuinder zich houden aan
het teeltschema van ZWN. Als je je
tuin van voor tot achter in drie
gelijke stukken verdeeld, dan komen
de piepers nu helemaal voor in de tuin,
dus achter de heg.
DS

Bl o em en d aa ls e w e g 4 7
2 0 6 1 C B Bl o emen da a l
0 2 3 5 25 1 52 5
i nf o@ s kma ke l aa r s .n l - skm a ke l aa rs .n l
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Werkbeurten seizoen 2015
De werkzaamheden zijn van 09.00 tot 11.30 uur
Graag om 08.45 uur aanwezig voor tekenen prresentielijst, koffie en werkbespreking

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Gert Jan Schaafsma B23

Ron Visser L19

Bert van der Scheur S06

28 maart
6 juni
11 juli
29 augustus

11 april
30 mei
18 juli
5 september

18 april
23 mei
25 juli
10 oktober

---

-

--

B01 Fred Bosman
B04 Ilge Burghard
B10 Roland Meijer
B16 Gert-Jan Tiimmerman
B27 Leon Smit
B29 Ria Duineveld-Vermeij
H02 Dineke Bultman
H08 Rob de Zwart
L01 Jolanda Sapouridis
L11 Menno Sjoordema
L17 Ans Weel
L26 Hein Leenen
S01 Marjolijn Sondorp

H09 Martijn Stulp
H13 Rian Schelvis
H21 Annemieke van Soest
H22 Enée La Gro
H30 Bernice Helmantel-Mulder
L05 Elly Elsenbroek-Böling
L09 Esther Zwart
L12 Boudewijn van Aken
L28 Catriona Black
L33z Oscar van Woensel
M22 Charissa de Haan
N02 Ans Bosch
S04 Ronald van Broekhuizen

B02 Wenda Torenbosch
B03 Ingo Enders
B06 Ab Mannaert
H01 Irene de Jong
H10 Astrid Mathot
H14 Ilja Harmsen-van Wijk
L07 Mirjam Hartgers
L16 Liesbeth Cluistra
L22 Gertie Alders
M04 Andrea Coerdt
M06 Evert van Huijssteede
M14 Huib van der Linde
S07 Ad Otten
S19 Fija van Bekkum

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Gerard de Kuyper B19

Marco Hulsbergen L21

Dennis Kamst

4 juli
1 augustus
12 september
3 oktober

9 mei
13 juni
8 augustus
26 september

16 mei
27 juni
22 augustus
19 september

---B08 Eline Kleingeld
B21 Severine van der Molen
B25 Nardy van Roessel
H03 Bo Solina
H28 Thea Willemse
L18 Tanja Heuverkamp
L20 Jan Woudwijk
L29 Els Hoeboer
L32 Cees Roeleveld
M08 Angela Eveleens-Collé
S13 Ben Timmermans
S15 Raoul Buiter
S16 Raymond van der Poll
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-----

------

B11 Pauline Hartman
B14 Tjeerd Menger
H06 Leks Epping
H05 Monique Mooijekind-Captijn
H12 Marielle van Galen
H19 Gerda Koeman
H23 Christina Knoll
H25 Linda Manders-Molenaar
L10 Hetty van Slooten-Jacobs
L34 Yvonne Verdonk
M18 Robbert Lammertink
M20 Els Vos
S02 Cara Crisler
S17 Pauline Klinkenberg

B09 Blaga Rooijers
B20 Karina Rotteveel
H17 Ramona van Leeuwen
H20 Eelco Wouda
H24 Hans Hein
H31 Marino van Wakeren
H32 Mark Verburg
L33n Clemens Kruijsen
L2c Anne Priester
L25 Wil Maris
L31 Anja Roosink-Schutte
M12 Jan Levers
S21 Bert Vrenegoor

Algemeen Werk
Als u op de aangegeven datum geen algemeen werk kunt verrichten, wordt u verzocht dit minimaal een week
voor de werkbeurt door te geven. Dit kan per email: tuincie@zwn-volkstuinen.nl of schriftelijk met het verzuim
briefje, welke gedeponeerd kan worden in de brievenbus van de bestuurskamer met opgave van vervangende
datum.

Indien u op het laatste moment verhinderd bent, verzoeken wij u om tussen 08.30 en 09.00 uur contact op te nemen met de
kantine 023-5370003. Ook graag nog hierna een mailtje of briefje met vervangende datum. Wij verzoeken u om de gemiste
werkbeurt zo snel mogelijk in te halen, zodat niet alles naar het najaar verschoven wordt.
Voor wat betreft het algemeen werk wil het bestuur de leden nogmaals wijzen op de regels zoals vermeld in de Statuten. Artikel
7 meldt hier het volgende over:
7. a. Een lid is verplicht de door het bestuur vastgestelde en opgedragen werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of on
derhoud van het gemeenschappelijk gedeelte en begrenzingen van het volkstuinenpark en/of aan de verenigingseigendommen te
verrichten (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden opgesteld. Het lid is verplicht het algemeen werk
te verrichten op de in het rooster vermelde data en tijden.
b. Indien de lichamelijke gesteldheid van een lid aantoonbaar niet toelaat om (bepaalde onderdelen van) het algemeen werk te
verrichten, is hij – indien geen vervangende werkzaamheden voorhanden zijn - verplicht zijn algemeen werk door een vervanger
te doen verrichten, mits deze vervanger de leeftijd van zestien jaar bereikt heeft.
c. Indien een lid verhinderd is op een vastgestelde datum en tijdstip algemeen werk te verrichten, is hij - indien geen vervangende
datum wordt overeengekomen - verplicht zijn algemeen werk door een vervanger te doen verrichten, mits deze vervanger de
leeftijd van zestien jaar bereikt heeft.
d. Of vervangend algemeen werk of een vervangende datum wordt overeenkomen, is louter ter beoordeling van het bestuur.
e. Bedoelde vervanger is bij voorkeur lid van de vereniging. Het lid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemeen werk
door zijn vervanger.
f. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is ontstaan tijdens het algemeen werk van het lid of zijn vervanger.
De vereniging is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
g. De algemene vergadering kan een door het lid verschuldigde boete vaststellen voor elke keer dat hij in gebreke blijft algemeen
werk te verrichten.
Kortom, door het lidmaatschap aan te gaan met ZWN, verplicht u zich tevens tot doen van algemene werkzaamheden. Dat geldt
voor iedereen!
Het Bestuur

Verzuimbriefje Algemeen Werk VTV Zonder Werken Niets
Naam:

Tuinnummer:

is verhinderd op zaterdag:

Ik kom nu voor Algemeen Werk op zaterdag:

Datum:

Handtekening:

Deze Bon invullen en minimaal 1 week voor het Algemeen Werk in de brievenbus van de bestuurskamer deponeren
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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
Banknr: NL73 INGB 0000 013256
www.zwn-volkstuinen.nl

Verslag Redactie
In 2014 zijn er volgens schema 4 edities
uitgekomen. Het redactieteam bestond uit
Joke Groskamp, Hans van Dijk en Dick
Saher. Onze dank gaat uit naar de tuinders
die ons voorzagen van kopij. De trouwe
bezorgers waren: Tineke Hurkmans, Tiny
Groot, Piet van Emmerik, Wim Laan,
Marino van Wakeren, Henk en Christa van
Schagen, Hetty van Slooten-Jacobs, Joshua
van der Poll, Piet Honkoop, Gerard de
Kuyper, dhr. G. van Leeuwen, Cor Barens,
Sjoeke Akse, Dick Saher, Paul Coesel, Ria
Duineveld, René Jochems, Jana Ender en
Menno Sjoordema. DS
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Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher M24
Joke Groskamp L24
Hans van Dijk L15
Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen, L22
Secretaris: Leo Pel, S20
Penningmeester: Han Assman H26

De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.
Inleveren kopy tot uiterlijk:
1 mei (zomernummer)

