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De Tuinfluiter
Agenda
Kantine gesloten wegens verbouwing
28 september - 23 oktober
Opening kantine
24 oktober
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 31 oktober 1400 uur
In de kantine. Allen welkom!

Voordelig
Dichtbij!!
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 in alle maten.
Gereedschappen.
Alles in onze winkel!

Johannes Hieronymus Kniphof (1704-1763). Dat is de man die schuil gaat achter
deze prachtige Kniphofia in de border van Henk van Schagen. Mooi is dat toch ge
regeld bij de biologen. Je heet Pel van je achternaam, je zoekt een plantje diep in
Zuid Afrika, bestudeert dat je leven lang en vervolgens noem je het plantje Pellia.
Je naam is voor altijd gevestigd. Overigens hebben opvolgers van Kniphof al ge
zorgd voor een breed scala aan Vuurpijlen met de meest fantastische kleuren. Een
vaste plant voor een enigszins zandige bodem. DS

Volkstuinexpert op bezoek bij ZWN
Op 4 augustus bezocht Anja de Waard,
journaliste van het AVVN blad De
Tuinliefhebber, ons complex. Anja schrijft
al een jaar of zes voor De Tuinliefhebber en
heeft voor haar werk vele tientallen
volkstuincomplexen bezocht.

Anja op bezoek in de tuin van Ron

Onze imkers op
cursus
Wil en Raymond zijn juni en juli op
koninginnenteeltcursus geweest bij de
afdeling West-Friesland. Ze hebben
daar een uitvoerig verslag van ge
maakt waar we alvast een klein ge
deelte laten zien. Het grootste deel
staat straks in het Winternummer.
"De cursus werd gegeven in Hoorn
door twee zeer ervaren imkers Jan
Koomen en Martijn Kort.
Wat is nu een
koninginnenteeltcursus?
In deze cursus ga je d.m.v. een hele
kleine naald larfjes van ongeveer 1 dag
uit de broedramen halen. Betreffende
larfjes zijn dan ongeveer 1 a 2 mm. De
larfjes zijn afkomstig uit een volk dat
op specifieke punten (dracht, vriende
lijkheid, steekgedrag, kastvast ect) is
geselecteerd door de twee ervaren
imkers die de cursus geven".

Zij heeft heel wat vergelijkingsmateriaal en
ons complex mag volgens haar zich tot de
top rekenen. Prachtige lanen, fantastisch
onderhouden borders en de grote diver
siteit aan bomen en beplanting vielen zeer
bij haar in de smaak tijdens een rondlei
ding. De samenstelling van onze tuinen
geniet haar voorkeur. Moestuinen afge
wisseld door siertuinen en een combinatie
van deze twee hebben haar voorkeur. Dit
is een echte volkstuin vereniging!
De aanleiding van het bezoek van Anja was
de nieuwsgierigheid van De Tuinliefhebber
voor de Lijsterbeslaan 19. Voor wat ik
noem mijn "laboratorium voor ongebrui
kelijke experimenten". Gedurende ruim
twee uur ben ik gei nterviewd over mijn
leergierigheid naar onze flora. In het alge
meen zijn mensen lui en makkelijk gewor
den als het gaat om het vergaren van
kennis. Zodra je je ergens over verbaast
tik je het onderwerp in op je iPad en
meteen verschijnt het antwoord. Verder
gaat men vaak niet.
Ik houd van experimenteren, van dingen
uitproberen. En daar wilde Anja de Waard
alles van weten. Dus liet ik haar kennisma
ken met experimenten waarbij identieke

planten begoten worden met verschillen
de soorten water. Kraanwater, slootwa
ter, regenwater en water uit de pomp. En
dat maakt echt verschil! En met mijn
nieuwste probeersel: Andrijvie. Het telen
van andijvie, zonder grond, drijvend in mijn
vijver. Zij proefde oesterblad uit e'e'n van
de twee bakken met Zeeuwse zeeklei.
Begoten met zeewater natuurlijk. Het viel
zeer in de smaak! Had ik al eens verteld
dat onze Haarlemse topkok Imko Binnerts
met als specialisme het bereiden van vis,
staat te glunderen als ik een bakje oester
blad voor hem meeneem, als wij daar gaan
eten?
Mijn vogelbosje, voornamelijk bestaande
uit berk en beuk, kraamkamer van drie
verschillende vogelsoorten werd extra
interessant na het proeven van vers afge
tapt berkensap. Er wordt aan dit sap aller
lei geneeskundige eigenschappen toege
schreven. En je kunt er wijn van maken.
Dat moet ik toch eens snel gaan proberen.
Over het telen van groenten op brakke
grond, zodat je dit kunt eten zonder zout
toe te voegen, mijn rijst oogst, het verjagen
van halsbandparkieten in mijn " boomgaar
d" door middel van een sterk op een echte
roofvogel gelijkende vlieger, de imitatie
wespennesten die wespen bij mij uit de
buurt houden en nog heel veel meer valt
binnenkort meer te lezen in De Tuinliefheb
ber.
Ron Visser

In de border van L13 bloeide op 1 juli de Dracunculus vulgaris. Deze plant valt vooral op door de onaange
Bijenvolkje per post uit Ameland
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name geur van rotte eieren en bloeit slechts een enkele dag. Door deze stank voelen aasvliegen en andere
insecten zich aangetrokken tot de bloem en zorgen daarmee voor de bestuiving.

Los Zand...
Ook deze zomer hebben we weer, hoe
kan het ook anders, volop strijd moeten
leveren tegen het onkruid. Een stuk tuin
een tijdje geen aandacht gegeven, en hup,
groen van het gras of erger, brandnetel en
heermoes. Behalve dat we de schoffel te
weinig hanteren, komt de weelderige
groei door een overmaat aan stikstof in de
lucht. De gemiddelde Nederlander pro
duceert 24 kilo stikstof, waarvan 21 kilo
van voeding, de overige drie van vervoer,
wonen en goederen zoals kleding en ap
paraten.
Tuinders die al wat langer lid zijn kennen
hem als de "Wandelaar". Met oud-lid Wil
Stumpe gaat het naar omstandigheden
goed. Hartelijke groet van hem.
De keuken in de kantine wordt gereno
veerd. Gelijktijdig wordt in het gehele
pand de electra vernieuwd. De tuinders
hebben het benodigd bedrag samen opge
bracht. Hopelijk zullen zij ook in grotere
getale van de investeringen gaan genieten.
Er is nog een gebouw dat om onderhoud
schreeuwt: de ex-krantenloods. Mensen
die het daar opgehangen infokastje raad
plegen wordt aangeraden niet tegen de
wand te leunen.
Dat krachtige winden een aanslag plegen
op de bomen op het complex is niet te
voorkomen. Twee keer nadenken dus
voordat we een gezonde boom op onze
tuin wegzagen.
Soms, heel soms krijgen we kopij van u
binnen. Dat we daar erg blij mee zijn is
duidelijk. De bijgeleverde foto's zijn jam
mergenoeg vaak van onvoldoende (tech
nische) kwaliteit om ze af te drukken.
Het aantal adverteerders in de Tuinfluiter
neemt langzamerhand af. Deze onderne
mers zijn belangrijk voor het voortbestaan
van het blad, we zijn dus op zoek naar deze
mensen. Kent u iemand die in 2016 in ons
kleurige blad wil staan? Neem in dat geval
contact op met de redactie.
Onze imker Raymond heeft zijn tuin aan
de Singel opgezegd. Langzamerhand nam
de hobby bijenhouden meer tijd in beslag
dan goed was voor het tuinieren. Gelukkig
heeft het Bestuur zijn wens ingewilligd
samen met Wil de bijenstal achter de
kantine te blijven verzorgen.
Voor de ZWN-tuinen goed en vooral
voor de bijen goed!
DS

Cor met zijn in hout gebrande lijfspreuk: "Niets
Bloeit Immer". Het bord heeft lange tijd op zijn
huisje gehangen. De foto is gemaakt in 2009 tijdens
een interview van Groene Vingers.

In memoriam Cor Barens
Op 5 juli is onze tuinbuurman, Cor Barens overleden.
Hij was maar kort ziek, geveld door een hersenbloeding op maandag 29 juli.
Eigenlijk klikte het vanaf het eerste moment toen wij, bijna 17 jaar geleden op de
Singel 19 kwamen. Cor hielp meteen mee toen de kas opgebouwd moest worden
en er drainage aangelegd moest worden… Het is altijd zo gebleven. Over en
weer stonden we voor elkaar klaar.
De tuin was Cor zijn lust en zijn leven! Hij was er bijna elke dag. 35 Jaar lang. Cor
was trots op alles wat zijn tuin opbracht. Hij hield ervan als eerste de gewassen te
kunnen zaaien en als eerste iets te kunnen oogsten. Maar deelde dan ook uit van
zijn zaailingen en van zijn groente en bloemen; als het bij mij nog niet zover was.
Het lukte mij nooit om rode kool te zaaien. “Ik zaai ze wel voor je” zei hij dan. En
was dan trots als ik op die manier toch rode kool op mijn tuin had. Hij was niet
altijd even gemakkelijk. Hij had gauw zijn mening over iets, kon sommige dingen
die op de tuin gebeurde slecht “zetten”. Maar het ging er altijd om dat iets hem
aan het hart ging!
Hij zette zich in voor de vereniging. Hij stond vroeger in de kantine, hij was laan
vertegenwoordiger, de laatste jaren bracht hij het clubblad rond. Hij hield altijd
een stoel voor mij vrij op de ALV! Hij verkocht de meeste loten bij de Grote
Clubactie voor de speeltuin! Hij heeft in het najaar nog de “Cor Barens” appel
boom daar mogen planten! Bep zijn vrouw heeft er een mooi bordje voor laten
maken!
De tuin zal voor mij nooit meer zo zijn als dat hij was, toen Cor nog leefde. Als ik
nu bezig ben, bekruipt me vaak het gevoel van: “zo komt ie op z’n fiets, zo even
tegen Cor zeggen…. een mol in de tuin….. Och ja, geen Cor meer om een val te
zetten…."
Bep gaat proberen de tuin voort te zetten. Wij zijn daar blij mee! In de afgelopen
weken is gebleken dat tuinieren ook diepe vriendschap mag geven! Mooi om op
terug te kijken!
Fija en Koos van Bekkum
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Notulen extra Alglemene Ledenvergadering 4 juli 2015
Voorzitter Bert van Velzen opent deze
extra vergadering.
Hij geeft openheid van zaken ten aanzien
van de geconstateerde fraude door de
penningmeester. Het gaat om een totaal
bedrag van € 43.683,75.
Het huisje heeft een totale taxatiewaarde
van € 3812,50, dus komt de restschuld uit
op een bedrag van € 39.871,25
Rob de Zwart en Bert Mooijekind worden
hartelijk bedankt voor hun fantastische
inzet om alle zaken boven water te krij
gen. Als blijk van waardering ontvangen
zij beiden een cadeaubon.
Bert van Velzen geeft het woord aan Bert
Mooijekind die via een beamer uitleg geeft.
Er worden hem diverse vragen gesteld. Hij
is bereid om na de vergadering nog een
uur aanwezig te zijn om verdere uitleg te

geven.
De voorzitter stelt vervolgens voor om
een terugbetalingsregeling overeen te
komen met de ex-penningmeester. Daar
in zou een clausule moeten komen over
het doen van aangifte bij het niet nakomen
van de overeenkomst met de vereniging.
Deze overeenkomst moet worden opge
steld door een advocaat en akkoord
worden bevonden door de vereniging.
Bert Mooijekind geeft uitleg over de clau
sule en over de financiële privé-situatie
van de heer Assman. Er is bij hem geen
mogelijkheid om dit grote bedrag in een
keer terug te betalen, daarom stelt het
bestuur voor in te stemmen met de rege
ling.
Ron Visser heeft duidelijk een eigen visie
over dit hele gebeuren. Hij vindt het be
drog en is voor het doen van aangifte.
Hierop volgt een discussie, waarbij ook de

heer Rook Bouman, consulent van het
AVVN, zijn visie geeft. Tenslotte vindt er
een stemming plaats met de volgende
uitslag:
33 voor het voorstel tot een terugbeta
lingsregeling.
25 tegen het voorstel.
Voorstel tot terugbetaling wordt aange
nomen.
De secretaris vraagt vervolgens de mening
van de vergadering omtrent het vervangen
van de elektra in de kantine. Ondanks de
bovengenoemde financiële tegenvaller is
die vervanging echt noodzakelijk en kan
deze niet meer worden uitgesteld.
Leden stemmen vervolgens dan ook vóór.
Tenslotte wordt er een oproep gedaan
deel te nemen aan een nieuw te vormen
groep die de heggen gaat snoeien.
Er zijn diverse tuinders die zich hier voor
opgeven.
Secretaris

Weerstation van Els en Bert
- Steen beweegt niet: windstil
- Glas kastje kapot: storm
- Steen is nat: regen
- Steen ligt op de grond: touw gebroken

In de borders kwam je nog wel eens
een afgedankte wastafel of wcpot
tegen. Gelukkig zijn we nu wat
creatiever!
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Frees

De heggenploeg in actie

Een oproep tijdens de ALV leidde tot de wederopstanding van de Heggenploeg. Vorig
jaar werd veel geld uitgegeven aan een loonbedrijf dat de heggen met grote machines
op maat bracht. Nu werd dat gedaan door een eenvoudig trekkertje, een aanhangwa
gen met opstand en een aantal motor-heggescharen. Henk van Schagen ziet deze
dingen niet zo zitten, bovendien maken ze een pokkeherrie en hij werkte dus gewoon
met een heggeknippertje. De ploeg bestond die dag uit Kees Pel (vz tuincie). Fenna,
Kees de Bont, Dirk, Leo op de trekker en Ingo (flaphoed) DS

Bezoek "De Zonnebloem"
De dag begon met regen, zodat de 25 zonnebloemmensen en de vriendelijke bege
leiding zich naar de kantine begaven.
De lucht was inmiddels opgeklaard zodat de puzzeltocht kon aanvangen.
Iedereen kreeg een formulier mee, waar ze bij elke foto A / B / C in moesten invullen.
Marjel had weer zijn uiterste best gedaan om foto`s aan de struiken of bomen te
hangen. De foto`s waren zangers/zangeressen of cabaretiers van vroeger en er werd
al serieus gedebatteerd en je hoorde:"ja die, nee het is Mieke Telkamp of ja toch
Connie van den Bos". Op de Berken-, Malus- en Lijserbeslaan hingen de 15 foto`s, dus
was het nog een beste afstand, maar ze hadden de grootste lol met elkaar.
Om half één zat iedereen weer naar gedane arbeid op het terras heerlijk in het zon
netje. Trees gaf de letters door die bij de foto`s hoorden en er waren vele goede
uitslagen. Marjel zei nog:”Het meedoen is leuker dan de prijs” en er luidde een applaus
als dank voor wat ze georganiseerd hadden!! Ilona Kroon tikte zeer bescheiden tegen
een glas met een lepeltje om te vertellen dat ze aan tafel konden om van de lunch te
gaan genieten.
Het was weer een bijzondere gezellige dag en ze waren allemaal zeer tevreden en wij
mogen trots zijn dat de Zonnebloem ons prachtige Z.W.N Complex elk jaar weer
bezoekt.!!
Sjoeke
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Hoe voorkom je het
leeglopen van de
pomp?
De pomp op mijn tuin (H8) is door de
firma Eco-Aqua geplaatst. De pomp werkt
uitstekend maar een vervelende bijzaak
was dat de pomp zeer snel leeg liep waar
door je hem steeds weer operationeel
moest krijgen door er van boven water in
te gieten, dat moest vaak al tussen het
vullen van twee gieters door.

De in het artikel genoemde kogelstopkraan

Om dat te voorkomen heb ik er een
kogelstopkraan onder geplaatst en
daarmee is het probleem geheel
opgelost.
Bij mijn pomp is de aanzuig buis onder de
pomp een zwarte 25mm ethyleen buis en
ik neem aan dat dit voor alle door EcoAqua geplaatste pompen hetzelfde is. Als
uw pomp door een andere firma is ge
plaatst of een ander type aanzuigbuis heeft
dan werkt deze oplossing met een kogel
stopkraan nog steeds maar dan heeft u
mogelijk een andere kraan nodig. Ik kocht
mijn kraan via internet hier: http://www.
depvcspecialist.nl/pp-kogelkraan-voor-tyleen-
met-2x-klemkoppeling-25mm.html
De prijs was nog geen €15,-- inclusief
bezorgkosten en BTW.Let er bij het
plaatsen van de kraan op dat deze laag
genoeg onder de pomp komt om de afsluit
plunjer voldoende ruimt te geven, die
plunjer steekt met een ijzeren pen nog een
stukje in de slang onder de pomp.
Ik heb zelf voor de zekerheid de slang een
klein stukje ingekort (ter lengte van het
stukje dat de kraan inneemt) om te voor
komen dat de zuigbuis op de bodem van
de mantelbuis in de grond komt te staat
wat de aanzuiging zou kunnen bemoeilij
ken.
Na het opendraaien van de kraan doet de
pomp het nu direct ook na dagen niet
gebruikt te zijn, bovendien zijn er nog twee
bijkomende voordelen:

Een warm klusje als algemeen werk voor José van
Wakeren en Hetty van Sloten.
Spelen met vuur gaat hun goed af !
De kraan opgenomen in de zuigleiding

Nieuwe kandidaat-leden:
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Susie Guptill

23-05-2015

Kees Brouwer

30-05-2015

Mark Overbeek

30-05-2015

Fanneke Verlind

30-05-2015

Fenna Kleinenbroch

13-06-2015

Alex Piepenbrock

04-07-2015

Han van Norde

04-07-2015

Ellen Bosschaart

11-07-2015

Nol Hoekstra

11-07-2015

Martin Hamelink

15-08-2015

Tom de Winter

12-09-2015

Van kandidaat naar tuinder-lid:
Mark Overbeek naar H26
Opgezegd:
Elsje Vos, Maluslaan 20
Raymond van der Poll, Singel 16
Overleden:
Cor Barens (S18) Mw. Barens houdt de
tuin aan.

Het water in de pomp krijgt de gelegenheid
op te warmen zodat de eerste gevulde
gieter vaak een ideale temperatuur heeft
voor jonge aanplant
Er vormt zich minder roest in de pomp,
gevuld met water roest hij minder snel, de
eerste popmpslagen leveren dus veel
minder bruin water op.
Vergeet niet om de pomp tegen de winter
leeg te laten lopen om vorstschade te
voorkomen.
Rob de Zwart, tuin H8

Ledenmutaties

In vroeger dagen werd de pomp 's winters
ingepakt

Als het einde van het tuinseizoen nadert, valt een
BBQ wel in de smaak. Het was een gezellig samen
zijn met tuinders op de Lijsterbeslaan. Hulde aan
onze initiatiefneemster Hetty van Slooten.

Al deze pracht in deze fotocollage is een vrij willekeurige selectie uit al datgeen wat groeit of bloeit op ons complex in september in de borders langs de lanen of
op de tuinen zelf.
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Lekker Lezen!
Het is algemeen bekend dat moes
tuinen de afgelopen tijd steeds popu
lairder zijn geworden. Ook de tijd
schriftenbranche is dit niet ontgaan,
dus daar wordt ook ingesprongen op
dit ‘gat in de markt’. Terwijl andere
(tuin)bladen door de uitgeverijen
worden afgestoten of zelfs opgehe
ven, zijn er de laatste tijd een aantal
nieuwe tijdschriften op de markt
gekomen, die zich met name op het
moestuinieren richten.
Allereerst is daar DE TUIN OP TAFEL,
dat 4x per jaar verschijnt. De hoofdredac
teur is de Belgische groenjournalist en
auteur Angelo Dorny. Je leest hoe je je
eigen groenten, kruiden en fruit kweekt
en het geeft antwoord op vragen als: Hoe
kweek je spruitjes? Hoe bescherm je je
oogst tegen wortelvlieg? Wanneer zaai je
sla en hoe zie je dat de pompoenen oogst
rijp zijn? Natuurlijk staan er ook allerlei
leuke recepten in. Verder vind je er aar
dige reportages met verhalen over mede
tuiniers, van professionele kwekers tot
stadsboeren. De najaarseditie is net weer
verschenen. Het blad heeft een eigen
website www.detuinoptafel.com en een
nieuwsbrief waarvoor je via de website
kunt inschrijven.
Dan is er ook het tweemaandelijkse ma
gazine CASHEW STADSTUINIEREN
voor balkon, dakterras en moestuin. Er
werken bekende culinaire en groenau
teurs aan mee, zoals Romke van de Kaa
(o.a. Tuinscheurkalender), Marleen van Es
(o.a. Eten uit de Volkstuin), Peter Bauwens
(o.a. Moestuinwerkboek) en Edwin Florès
(o.a. Het Grote Wildplukboek). In de
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Dille in de tuin van Tous

editie van augustus is onder meer aandacht
voor stads- en moestuinieren, verticale
moestuinen, je eigen munt stekken, een
recept voor plantaardig walnoten roomijs
en groenteportretten van aubergine,
rammenas en knoflook. Er is een website:
cashewstadstuinieren.nl . Je kunt je hier
ook aanmelden voor de nieuwsbrief en het
blad is bovendien actief op Pinterest.

Tenslotte is in juni het nulnummer ver
schenen van het nieuwe Vlaams/Neder
landse PERMACULTUUR MAGAZINE
(PM). Het proefnummer is via crowdfun
ding gefinancierd en als er voldoende
abonnees zijn, gaat het vanaf november 4x
per jaar verschijnen. Dit magazine is erop
gericht om zoveel mogelijk kennis te delen
over alle aspecten van permacultuur.
Verder wil het een belangrijke bijdrage
leveren om permacultuur in ons klimaat
gebied verder te laten ontwikkelen. In dit
eerste nummer wordt o.a. geschreven
over de oprichting van het permacultuur
netwerk in België en Nederland, waaruit
het PM is ontstaan. Daarnaast is er een
leuke kinderpagina, een artikel over de
problemen rond de honingbijen, de fram
boos wordt besproken en er is aandacht
voor plagen in de tuin en hoe je daarmee
kunt omgaan. Dat gaat dan bijvoorbeeld
om de slak: in het artikel “Tips tegen voor

slakken” wordt beschreven hoe je het
probleem te lijf kunt gaan, niet door aller
lei bestrijdingsmiddelen maar door te
zorgen voor gezonde planten en een ge
zonde bodem en die bodem ook regelma
tig te voeden met mulch of compost. Zorg
ook dat natuurlijke vijanden zoals vogels,
egels en torren in takkenrillen, nestkasten,
bessenstruiken etc. een onderkomen
kunnen vinden in je tuin. Soms hebben
planten wat extra bescherming nodig en
dan zijn fysieke barrières een oplossing,
zoals koperen ringen en tarwezemelen.
Maar vooral moet je bedenken dat de slak
ook nuttig werk doet omdat die bij voor
keur ruw organisch materiaal eet en zo
een rol speelt bij het verteringsproces in
de bodem. En als je dan regelmatig mulcht,
zal de slak zich blijven voeden met de dode
planten en niet onze gewassen aanvallen.
Bedenk wel dat het enige tijd zal duren
voordat het leven in de tuin zich heeft
aangepast aan deze werkwijze!
Verder is er aandacht voor natuurlijk
tuinieren in de moestuin en voor het
drogen van de diverse kruiden uit je eigen
tuin in een kruidendroogkast. Daarbij staat
ook een overzicht van kruiden die zich
goed lenen om te drogen (b.v. gouds
bloem, munt-, salie- en volwassen lavas
blad) of die hiervoor juist minder geschikt
zijn (basilicum, citroenmelisse, jong lavas
blad). En als je begint met tuinieren volgens
de permacultuurprincipes mag een artikel
over het bedekken van de bodem met
mulch natuurlijk niet ontbreken. Het blad
is (nog) niet in de winkel verkrijgbaar,
abonneren is mogelijk via http://permacul
tuur-magazine.eu/ .
Joke Groskamp

En toen was er op
eens die storm!

Zware windstoten, windkracht 8! Een
storm in de zomer, dat hadden we nog
niet veel meegemaakt. Bonenstokken
tegen de vlakte, afgerukte takken, zelfs
bomen ging om. Aan de Singel smakten
twee grote coniferen in het water. Je kon
bijna over de stammen naar de overkant.
Henk van Schagen, nooit te beroerd om
een een klus aan te pakken, begon alvast
de takken weg te zagen. De onderste
takken eerst, en zo langzaam over het
water naar boven. Op een gegeven mo
ment overwon het gewicht wat het wor
telpakket het van de bijna kale stammen.
Met Henk nog in de boom, zwiepte het
geheel terug naar zijn plek. Henk: "een
aparte ervaring.." DS

Van de bestuurstafel
Binnen het bestuur heeft de voorzitter tuincommissie zijn zorgen geuit over bepaalde
tuinen die zeer slecht worden onderhouden. Besloten is om de commissieleden bin
nenkort een nieuwe schouw te laten doen, waarna de “slechte” tuinders hierop zullen
worden aangesproken. Binnen een afgesproken termijn dienen de bedoelde tuinen te
worden opgeknapt op straffe van een boete. Het bovengenoemde is ingegeven na het
opzeggen van een tuin aan de Maluslaan. Het Algemeen Werk heeft vervolgens vijf
zaterdagen met vijf man moeten ploeteren om de tuin weer enigszins toonbaar te
maken. Los hiervan heeft ook Henk van Schagen nog vele dagen in deze tuin gewerkt.
Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, wordt vervolgd.
Het bestuur heeft besloten de ZWN-aanhanger te vervangen. Dit nadat voor de zo
veelste maal de verlichting defect was en een wielbak was beschadigd. De nieuwe
aanhanger zal smaller worden, zodat deze makkelijker de achterloods in kan. Gekeken
wordt ook of bij de verhuur van de nieuwe aanhanger gebruik gemaakt kan worden
van een huurcontract met borgstelling. Wellicht dat er dan wat voorzichtiger met de
aanhanger wordt omgesprongen.
Zoals bekend is de kantine wegens verbouwing gesloten van 28 september tot en met
23 oktober. In die periode kunnen de algemeen werk-ploegen koffie drinken in de
winkel. In de week van 19 t/m 23 oktober(de herfstvakantie) gaan de bouwcommissie
leden zelf een aantal opknapwerkzaamheden ter hand nemen. Wie zich geroepen voelt
hierbij te helpen kan zich opgeven bij kantine-beheerder Bart Tromp, bmtromp@het
net.nl.
Tenslotte: de ex-penningmeester is gestaag bezig zijn schuld aan de vereniging terug te
betalen. Meer hierover op de algemene ledenvergadering.
Leo Pel, secretaris
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Het bestuur en de bouw- en kantinecommissie bij
een om de verbouwing te plannen. 19-9-15. De
tuinders hebben via een nieuwsbrief inspraak over
de kleurstelling, verlichting en andere binnenhuisarchitectonische zaken. Het belangrijkste punt is
echter de sfeer die wij met z'n allen creëren. DS
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Scheppen voor de
speeltuin
Dat onze natuurspeeltuin een fijne
speelplek is voor de kinderen van
onze leden, is algemeen bekend. Maar
ook omwonenden weten deze speel
tuin te waarderen. Zo komt oma Geja
hier regelmatig met haar 2 kleinkinde
ren Ilja en Sil, die zich prima verma
ken in het zand en op de glijbaan.
Op haar werk in de peuterspeelzaal
werd een aantal kinderscheppen ver
vangen. De oude scheppen zouden
naar de kringloopwinkel gaan, maar
Geja vond het een beter idee om ze
aan onze speeltuin te schenken. En zo
staan er nu dus negen (!) extra schep
pen klaar voor het minituinvolkje!

Tijd voor jam!
Het is alweer september, het najaar komt eraan en we kunnen weer de nodige appels
en peren oogsten. Ook de pompoenen maken zich op voor de oogst en de courgettes
leveren langzaamaan hun laatste vruchten af. Maar wat moet je doen met al die over
vloed? Gelukkig vond ik de website WECKENonline.eu met heel veel inmaakrecepten
en allerlei informatie over wecken, inmaken, drogen van voedsel en conserveren. Deze
site is opgezet door Claudia Kuyken en Gerrit Lavrijsen en zij weten ontzettend veel
over het inmaken en conserveren van voedsel op allerlei manieren.
Zo kun je er o.a. vinden hoe je courgettejam, lavendelazijn, knoflookolie of pompoe
nensoep kunt maken. Maar ook staan hier alle mogelijke recepten voor het inmaken
van fruit, groente, tomaten (ketchup!), pompoenen en zelfs brandnetels, terwijl er ook
aandacht wordt geschonken aan het inmaken van sappen en soepen. Kortom, een
website om van te watertanden!
Maar natuurlijk zijn er ook veel recepten om de heerlijkste jams te maken. Als voorbeeld
staat hieronder hun recept voor PERENJAM MET SPECULAAS:
Ingrediënten:
1,25 kilo peren, 500 g geleisuiker (verhouding 2 kg fruit versus 1 kg suiker), 1 theelepel
speculaaskruiden, 3 jampotten van 324 ml
Bereiding:
Schil de peren en verwijder de steeltjes en de klokhuizen. Snij de peren in kleine
stukjes. Neem een pan, doe hier een bodempje water in en voeg de perenstukjes toe.
Met 1,25 kilo peren hou je u 1 kilo geschilde peren over. Breng de perenstukjes aan
de kook en laat ze 7 a 12 minuten koken totdat de perenstukjes zacht zijn. Mix de
stukjes peer fijn met een staafmixer. Voeg de geleisuiker en de speculaaskruiden toe
en laat de jam 3 minuten koken (of volg de instructies op je pak geleisuiker). Doe de
warme jam in de gesteriliseerde jampotten. Vul zo hoog mogelijk en gebruik een
trechter om morsen te voorkomen. Afsluiten en omgekeerd laten afkoelen.

Geja nogmaals reuze bedankt en we
hopen dat je hier nog vaak komt ge
nieten met de kleinkinderen!
Joke
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Succes ermee! … En als je niet van peren houdt, dan staat er op deze website vast nog
wel een ander recept dat in de smaak valt!

Opschonen en aanvullen van het ledenbe Zaadzakjes maken
stand in onze administratie
De vereniging maakt voor de boekhouding
gebruik van een on-line boekhoudpro
gramma (voor de geïnteresseerden: www.
e-boekhouden.nl). Dat programma biedt
naast modules voor het gewone boekhou
den ook een module voor het bijhouden
van het ledenbestand. Wij, de penning
meesters a.i. zijn van plan om die module
optimaal te gaan gebruiken waardoor het
ons straks rond de jaarwisseling veel
minder werk kost om bijvoorbeeld de
facturatie voor de contributie 2016 de
deur uit te doen.
Nu is die ledenbestand module in het
verleden al deels gevuld door de ex pen
ningmeester maar dat is niet consistent
gebeurd, soms missen de initialen, soms
mist het telefoonnummer of het email
adres (niet iedereen heeft dat ook natuur
lijk) maar de informatie die er staat kan
ondertussen natuurlijk ook al weer verou
derd zijn.
Wij zullen in de komende periode in ieder
geval alle leden waar we een email adres
van hebben via de mail trachten te bena
deren met opgave van de gegevens die van
hen in het ledenbestand staan. Ons vrien
delijke verzoek is dan of U ons per email
wil beantwoorden onder opgave van de
eventuele correcties en/of aanvullingen
zodat wij het ledenbestand daarmee kun
nen opschonen.
Zodra U dit in de tuinfluiter leest is het
uiteraard ook mogelijk om niet op die
email te wachten (vooral als U geen e-mail
adres heeft natuurlijk) en bij de eerste
gelegenheid een briefje* in de bestuurska
mer brievenbus te stoppen met opgave

van de onderstaande gegevens:
- Tuinnummer
- Initialen, tussenvoegsel en achternaam
(van de tuinhuurder)
- Voornaam/Roepnaam voluit
- Adres, postcode en woonplaats
- Vast telefoonnummer
- Mobiel telefoonnummer
- E-mail adres
- Geboortedatum
- Geslacht (m/v)
- Datum van het aangaan van het lidmaat
schap (te gebruiken bij rangorde tuinruil
en voor jubilea)
- Het volledige IBAN banknummer (of
IBAN Banknummers als betaling vanaf
verschillende rekeningnummers kan
plaatsvinden)
Alles wat U verder nog kwijt wil en waar
mee U ons zou helpen om de administra
tie te kunnen voeren. Voorbeeld, U bent
de tuinder die lid is van ZWN maar U
betaalt de contributie niet zelf, die wordt
dan dus vaak ook nog onder een andere
naam betaald, dan is het voor ons lastig die
betaalgegevens te koppelen aan een tuin
der/tuin.
Mocht U nu geen e-mail van ons ontvangen
gebruik dan s.v.p. de methode met het
briefje* naar de bestuurskamer-brie
venbus want mogelijk hebben wij een
onjuist of zelfs geen e-mail adres van U.

In deze tijd van het jaar kunnen weer veel
zaden verzameld worden, die we het vol
gende tuinseizoen weer aan de grond
kunnen toevertrouwen om daarna weer
te genieten van een hopelijk overvloedige
oogst! Nu kun je natuurlijk de zaden be
waren in papieren koffiefilters of oude
enveloppen, maar je kunt ook zelf zaad
zakjes te maken. Op die manier is het ook
leuk om zaden cadeau te geven.
Op internet (daar heb je haar weer….. )
zijn diverse voorbeelden te vinden, bij
voorbeeld op de site van Groei&Bloei
(Groei.nl) of op het Moestuinforum, waar
een speciaal doe-het-zelf-zaadzakje staat (http://
www.moestuinforum.nl/doe-het-zelf-zaad
zakje-t382.html) om zelf uit te prin
ten. Het zakje heeft een aantal digitale
invoervelden (in PDF) waar je o.a. de (zaai)
eigenschappen kunt vermelden en een
persoonlijke boodschap aan de ontvanger
kunt typen.Deze eigenschappen kun je dan
netjes mee printen.
Of kijk eens bij Tante Titi (http://tantetiti.
blogspot.nl/2015/08/zaadzakjes-vouwen.html)
als je een beetje handig bent met origa
mi. En anders is Zaaisite.nl een aanrader
(http://zaaisite.nl/html/zaden_zaadverpakkin
gen.htm)

Bij voorbaat onze vriendelijke dank,
Rob de Zwart en Bert Mooijekind,
penningmeesters a.i.

.

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

Maar heb je daar allemaal geen zin in, dan
zijn er gelukkig voldoende alternatieven:
een koffiefilter, theezakjesverpakking,
dikke milkshakerietjes die je vult en aan
beide zijden dichtniet, stukje papier met
een plakbandje erom, een doorgeknipte
envelop (in tweeën of in vieren) dichtvou
wen en afplakken, kant-en-klare afsluitba
re plasticzakjes, vloeipapier, pergamijn en
wat je zelf misschien nog meer verzinnen
kunt. Maar hoe je ze ook verpakt, vergeet
natuurlijk niet de naam erop vermelden!
Eén voorbeeld vind je vast hier, leuk om
na te tekenen en met de kinderen te gaan
knippen en plakken op een regenachtige
dag?
Joke
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UITNODIGING tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zaterdag 31 oktober 2015 in het verenigingsgebouw. Aanvang 14.00 uur
Agenda
01. Opening, vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken
03. Bestuursmededelingen
04.Vaststellen notulen extra-ALV 4 juni 2015(gepubliceerd in deze Tuinfluiter)
05. Begroting 2016(ter inzage in de kantine vanaf 24 oktober)
06. Vaststellen contributie
07. Vaststellen maximum bedragen huisje(steen, steen/hout, hout) en kas (groot/klein)
08. Vaststellen boetebedrag zeer slecht onderhouden tuinen
09. Vaststellen borgbedrag huur aanhanger
Pauze
10. Voorstel om maximum leeftijd Algemeen Werk vanaf 2016 voorlopig jaarlijks met
1 jaar te verhogen.
11. Rondvraag
12. Sluiting

De door Cor Barens in het voorjaar geplante fruit
boom krijgt een plaquette. Zoals bekend heeft
Cor, onlangs overleden, zich ingezet voor de tot
standkoming van de speeltuin.Ad Otten aan het
werk. DS

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
Blaga Rooijers (B9) en dochter Luna bij het nieuwe hek aan de Singel. Wel handig zo'n hek, anders ws je
er zo maar ingerold! Voor de bankzitters is het vrije uitzicht wel wat minder geworden. DS

Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher (M24)
Joke Groskamp (L24)
Hans van Dijk (L15)
Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen (S20)
Secretaris: Leo Pel
Penningmeesters ad interim:
Bert Mooijekind (H5) en
Rob de Zwart (H8)
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:
15 november (winternummer)
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