
Deze halsbandparkiet probeert hier een graantje mee te pikken. Helaas!

Let op:  Als straks je appeltjes rijp zijn, zullen deze veelvraten daar massaal op af komen. Heb je genoeg

vruchten te oogsten, dan zul je geen probleem hebben. Neem anders maatregelen en denk hierbij vooral

aan jezelf en je huisgenoten. (foto: HvD) Lees meer op blz. 7

Agenda
Zondag 31 mei

Pannenkoekenmiddag
 

Zaterdag 20 juni
Open Tuindag

Voordelig
Dichtbij!!

Leuke ACTIE!!
Op is Op!

De laatste plantuien gaan GRATIS de
grond in!!   Bij u??

Kom snel naar de winkel!!
 

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!

De Tuinfluiter
Jaargang 59, zomer 2015, nr. 2



De Groene Vingers van Rob de Zwart
(Hazelaarlaan 8)

Tuinders die in het voorjaar druk
bezig waren met het op orde bren
gen van hun tuin, zijn hem vast te

gengekomen: een eigenaardige
voertuigcombinatie bestuurd door

Rob.
 
Ons oude oranje trekkertje, verbonden
dmv een sleepkabel aan een pompwagen
waarop een kubieke meter zand of aarde.
De firma Van Schagen had een goeie aan
ZWN, ruim honderd zakken (104 m3)
werden over meerdere zaterdagen aange
leverd. En Rob was in deze de grote rege
laar. Via professionele sheets werden de
bestellingen bijgehouden.
Rob: ik ben niet zo lang geleden gepensi
oneerd. Na 40 jaar IBM ben ik inmiddels
een expert op Excel-gebied. Het leuke
eraan is dat als je iets dergelijks ontworpen
hebt en het dan ook blijkt te werken: alles
wordt automatisch doorgerekend.
Tot zover het verhaal over het wegzak
kende ZWN-complex.
 
Rob’s eerste ervaring met tuinieren was
als kind zijn vader helpen met bessenpluk
ken. Later, hij woonde toen al met zijn
gezin aan de Muiderslotweg, had hij samen
met zijn zwager een tuin bij WZZO, dat
toen nog gevestigd was ter hoogte van de
Eksterlaan. Door drukke werkzaamhe
den, kinderen en sport bleef het bij 4 jaar
tuinieren. Nu is hij dus weer terug bij zijn
oude hobby en mag gelijk vol aan de bak.

Van een tuin kan je nauwelijks spreken,
een groot deel ligt onder doek, het huisje
is afgebroken. De toegangspaden worden
opgehoogd, daar ligt nu inmiddels 2 kuub
onder. De betonplaat waarop het nieuwe
huisje moet komen wordt binnen afzien
bare tijd gestort.
 
Ook wordt nagedacht over de plaatsing
van een kas. Hij is in onderhandeling met
de firma Dave Storm over de levering van
meerdere kassen tegen een gereduceerd
tarief. Er zijn nl. nog enkele tuinders die
interesse hebben.
 
Rob is een verenigingsman van de oude
stempel; binnen de club hoor je ook je
steentje bij te dragen. Zijn hele leven zit
hij in de honkballerij, bij DSS zat hij in het
bestuur en ook nu heeft hij daar nog een
functie. Ook bij ZWN heeft hij zijn dien
sten aangeboden. Hij maakt deel uit van
de Kascommissie waar hij gelijk werd ge
confronteerd met door de penningmees
ter gepleegde fraude en een zeer gebrek
kige boekhouding. Tevens is hij lid van de
Taxatiecommissie.
 
We wensen Rob veel succes en plezier op
zijn nieuwe tuin. (Hopelijk kan hij daar
voldoende tijd aan besteden naast zijn
werk als financieel puinruimer!)
Dick Saher

Het trekkertje met een uiterste krachtinspanning:

bandenrubber in het asfalt!

De dames op de achtergrond bellen alvast Smits

Takelbedrijf, maar Jeroen heeft kennelijk meer met

dit bijltje gehakt. De zaak rolt weer. Foto Dick Saher

Bedrijfsongevalletje! Rob geeft aanwijzingen hoe de pompwagen uit de berm te krijgen. Jacques Akse staat

klaar met de sleepkabel. Op de trekker zit bij deze gelegenheid Jeroen de Haan. Foto DS

De bestelling wordt naar de tuinder vervoerd
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Plantjesmarkt
Om 10.00 uur waren alle plantjes

uitgestald in de luwte voor de kan
tine.

 

Het zonnetje is ZWN gelukkig goed gezind
geweest, daar waren we wel erg blij mee!
Het assortiment bestond uit: geraniums,
vaste planten, de paarse, blauwe, roze en
witte flox,
hangpetunia's, munt, rozemarijn etc. Ook
de koolplanten zoals rode en spitskool en
wirsing (savooiekool) ontbraken niet.
Brocolli, knolselderie en rucolasla lagen te
wachten op de klanten.

Op het plein zaten enkele tuinders, die hun
voorgetrokken zaaigoed aan de man
brachten voor een zacht prijsje.Tomaten,
komkommer en courgetteplantjes, prach
tige cosmea`s en zinnia`s, allen hartelijk
dank voor uw enthousiasme en inzet!!
Er zijn ook wat mensen van buiten op onze
markt afgekomen en zij waren zeer verrast
door het moois op ons park; een compli
ment dus! Het terras was ook aardig bezet
met publiek die genoten van de koffie,
frisje of een lekkere uitsmijter.
De sfeer was zeer gemoedelijk en velen
gingen met een goedgevulde tas huis
waarts.
 
De volgende zondag ook nog aardig wat
plantjes verkocht en de rest gaat naar de
natuurtuin op het park! De overgebleven
petunia's zijn leuk opgevuld in de manden
voor op de tafels bij de kantine. Ook een
paar muntplantjes doen hun best om de
kantineklanten te verblijden met munt
thee!! Vraagt U er rustig naar!
Maak eens  een wandeling over het park
en zoek in de borders de mooie floxen die
op deze geslaagde dag zijn gekocht!
Een vriendelijke plantengroet!!
Sjoeke

Historische moestuin
In het lange weekend van Hemelvaart waren wij samen met vrienden in de buurt van
Kasteel Doorwerth. Een goede reden om eens een kijkje te nemen in de historische
moestuin van het kasteel. Deze moestuin ligt in de vruchtbare uiterwaarden van de
Nederrijn,  vlak bij Arnhem en is in 1643 aangelegd. Zowel het kasteel als de tuin
raakte in de 20e eeuw geleidelijk in verval. In 2006 is deze tuin opnieuw aangelegd met
de historische inzichten van de 17e eeuw als uitgangspunt.
De tuin is evenals destijds overzichtelijk ingedeeld in 4 vakken voor groenten, kruiden,
fruit, pluimvee en compost.
In de groentebedden kwam ik niet alleen bekende groenten tegen zoals witlof, bieten
en venkel maar ook vergeten groenten als pastinaak, brave hendrik (bladgroente) en
topinamboer (aardpeer). Je kunt hier dus zien welke gewassen in de 18e en 19e eeuw
verbouwd en gegeten werden.
Omdat de adellijke families op het kasteel van oudsher veel internationale contacten
hadden, wilden ze hun gasten ook mediterrane gewassen kunnen voorzetten zoals
bijvoorbeeld broccoli en rucola. Vroeger kon dat alleen door deze groenten zelf te
kweken. Door de ligging aan het water en een ommuurde tuin lukte dat daar beter dan
in het open veld.
Uiteraard worden hier nog steeds alleen natuurlijke methoden gebruikt bij het bemes
ten en bij het bestrijden van schadelijke insecten. Net zoals op ons complex worden
de gangbare gunstige gewascombinaties aangehouden zoals uien samen met worteltjes,
afrikaantjes tegen mieren en scherp zand op de paden om slakken op afstand te houden.
Leuk om te zien, dat er in al die eeuwen op het gebied van het hobby tuinieren niet zo
heel veel veranderd is !
Hans van Dijk

Overzicht historische moestuin kasteel Doorwerth

Worden Gert Jan en Anneke het eens over de

prijs?

Sjoeke rekent op een forse omzet

Lies heeft alles keurig opgepot

Henk (r) en Christa hebben een ruime sortering
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Nieuw initiatief
Je hebt er in de Tuinfluiter al eerder over
kunnen lezen. Vooral op de lager gelegen
delen van ons complex is regelmatig spra
ke van wateroverlast. Het aanleggen van
drainage in combinatie met het ophogen
van de tuin is een goede remedie hier
tegen. Dit laatste wordt ons nu gemakke
lijker gemaakt door een prachtig initiatief
van Rob de Zwart. Hij coördineert sinds
enige tijd alle bestellingen voor zand,
aarde, compost e.d., welke vervolgens via
de fa. Van Schagen in Santpoort-Noord
worden afgehandeld.
Voor het ophogen van de paden en ter
rassen kun je ophoogzand gebruiken en
voor het ophogen van de teelgrond tuin
aarde (meestal een mengsel van 2 delen
zwarte grond, 1 deel compost en 1 deel
rivierzand, althans zoet zand).
De levering vindt plaats middels een Big
Bag van één kuub op een houten pallet. Je
hebt deze vast al op diverse plaatsen op
de lanen zien staan.
De bestellingen worden telkens op een

zaterdagochtend om ca. 9 uur bij het
voorhek van ons complex afgeleverd en
dienen ter plekke contant met de chauf
feur te worden afgerekend. Een team  van
vrijwilligers zorgt er vervolgens voor dat
je bestelling op jouw laan voor je eigen
tuin geplaatst wordt.
De kosten per Big Bag bedragen op dit
moment € 32 voor ophoogzand, € 35 voor
een mengsel tuinaarde en € 37,50 voor
compost.
In alle drie de gevallen komt daar € 20
statiegeld bij voor de Big Bag en pallet
samen. Dit statiegeld ontvang je bij inleve
ring weer terug.
Wil je mee bestellen, stuur dan alleen een
e-mail naar Rob de Zwart (rob.de.
zwart@unet.nl) onder vermelding van je
naam, tuinnummer, telefoonnummer en
de gewenste aantallen Big Bag's per soort.
Rob zorgt voor de rest en neemt contact
met je op over het leveringsmoment.
Eind april waren al meer dan 100 Big Bag's
afgeleverd.

Los Zand...
Vorig jaar deed de penningmeester aan de
leden een oproep om akkoord te gaan met
een substantiële contributieverhoging. De
vereniging zou anders in de toekomst fi
nancieel onbestuurbaar worden. De ware
bedoelingen weten we inmiddels...
 
Een bijenvolk gaat zwermen. Na een korte
reis hangt er een grote tros aan een
boomtak. Twee gewaarschuwde imkers
stellen vast dat de bijen niet afkomstig zijn

uit een van hun kasten. De bij is een huis
dier, laten hangen is dus geen optie. Ge
lukkig besluit één van de imkers de bijen
te scheppen en over te brengen naar het
Schoterbos.
 
De speciaal voor ZWN gemaakte demon
stratiekast, waarin je de bijen veilig achter
glas aan het werk kunt zien, is weer in
bedrijf. Je wordt uitgenodigd een kijkje te
komen nemen!

We zijn wel wat water gewend bij ZWN.
Van een overstroming meer of minder
kijken we niet meer op. Toch was de
nattigheid in de speeltuin enigszins ver
dacht: het had in dagen niet geregend!
Het bleek een lek in een oude aftakking
van de waterleiding te zijn. Ruim 30 kuub
water ging verloren. Na het nodige graaf-
en pompwerk had Bert Mooijekind het
euvel snel verholpen, waarvoor dank! DS
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Start van een nieuw seizoen
We kunnen gerust zeggen dat we

eigenlijk geen winter hebben gehad
afgelopen jaar.

 
 
Dit heeft voor de bijenvolken een positie
ve invloed. Van alle volken die we hebben
zijn er in totaal 2 die het niet hebben
overleefd. Ook het volkje dat in de de
monstatiekast van ZWN zat heeft het niet
overleefd. Het volk is te klein de winter in
gegaan waardoor ze zichzelf niet goed op
temperatuur hebben kunnen houden.
Deze demonstratiekast heeft niet de in
wendige maten die we bij onze reguliere
kasten hebben. De ramen die we voor
onze eigen kasten gebruiken (frames waar
de was wordt ingesmolten) passen niet in
de demonstatiekast van ZWN.
Als oplossing heeft een oud tuinder van
ons tuinencomplex ramen gemaakt die
hier wel in passen. Deze zijn groter van
maat en lopen van klein naar groot (de
monstratiekast loopt taps).
 
Op dit moment hebben wij een groot raam
in een andere demonstratiekast gedaan
met een klein bijenvolk. Het is de bedoe
ling dat de koningin van dit volk eitjes gaat

leggen in het grote raam. Als dit eenmaal
gelukt is kunnen wij dit grote raam over
hangen naar de ZWN demonstratiekast.
We zitten nu nog vroeg in het seizoen en
dus heeft dit volk alle tijd om uit te groei
en naar een volk dat de volgende winter
kan overleven.
 
De demonstratiekast die we nu gebruiken
om het volk op te kweken is afkomstig
vanuit het Thijsse’s Hof. Deze heeft aan
twee kanten deurtjes waardoor je dan aan
beide zijden het bijenvolk ziet lopen en
werken. De betreffende kast hebben wij
via Dick Saher gekregen omdat er in het
Thijsse’s Hof een nieuwe grotere kast is
geplaatst. Mocht je dus een keer in de
buurt zijn dan is het zeker de moeite waard
om eens bij  Thijsse’s Hof in Bloemendaal
op bezoek te gaan. Veel mooie en bijzon
dere planten en natuurlijk de nieuwe de
monstratiekast.
 
We hopen dat we via deze wijze een ge
zond volk kunnen opkweken die eerdaags
wordt overgeplaatst naar de demonstra
tiekast van ZWN naast de kantine.
 
Raymond van der Poll S16 en Wil Maris

Logo op de demonstratiekast

De demonstratiekast met één geopende deur.

Links een raam voor de demonstratiekast van

ZWN; rechts een standaard raam.
Achter het glas van de demonstratiekast zijn duide

lijk de open en al gesloten cellen te zien.

Mutaties Leden
Nieuwe kandidaat-leden:
Monika Bartok    14-03-2015
Britt Rutte            11-04-2015
 
Van kandidaat naar tuinder-lid:
 
Lodewijk van Roij naar L2b
Jolanda van de Weerd naar M2a noord
Monika Bartok naar L3
 
Geroyeerd:
H. Assman H26

.

                                  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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Prachtig nieuw boek: "Vrije Vogels"
Op 19 mei 2015 verscheen het boek "Vrije Vogels, dynamiek in de vogelstand van
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer". Het schitterend uitgevoerde boek biedt
mooie verhalen over vogels en de mensen die de vogels beschermen in een zeer rijke
omgeving. Veel ruimte is er in het boek voor actuele thema’s zoals ganzen rond
Schiphol, broedende lepelaars in bomen, meeuwen op daken en de nieuwkomers
parkieten en papegaaien.
Het boek is te koop voor € 20. Veel boekhandels in Haarlem en de regio bieden het
boek te koop aan.
Gezien het voorkomen van halsbandparkieten op ons volkstuinenpark, drukken we enkele
passages uit het boek (hoofdstuk 4, Tropische verrassingen) hier af.

De Halsbandparkiet
Wereldwijd veroveren uit gevan
genschap ontsnapte of losgelaten

papegaaien en parkieten de steden.
 
 
Op een of andere manier zoeken ze plek
ken op met veel drukte. Ook Haarlem en
omliggende dorpen en steden doen mee.
Door hun opvallende kleuren en luidruch
tige gedrag vallen papegaaien veel mensen
op. De meningen over hun komst zijn
verdeeld, net als bij andere nieuwe dingen.
Velen vinden ze mooi en een aanwinst,
anderen vinden ze maar herrie maken en
ongewenste vreemdelingen.
 
De in deze regio veel voorkomende Hals
bandparkiet is een kleine papegaaiachtige
die oorspronkelijk thuis hoort in India,
Myanmar en in Afrika in een zone ten
zuiden van de Sahara. De Europese Hals
bandparkieten zijn nazaten van kooivogels.
Ze planten zich in gevangenschap makke
lijk voort en wanneer er overbevolking
dreigt, zetten sommige mensen de kooi
open. Dat is ook in dierentuinen gebeurd. 
De Halsbandparkiet komt tegenwoordig
voor in Engeland, Duitsland, België en
Nederland. In Nederland werd in tweede
helft van de jaren zestig de eerste Hals
bandparkiet waargenomen. Het eerste
broedgeval had in de late jaren zestig in
Den Haag plaats. In 1969 broedden voor
het eerst Halsbandparkieten in Neder
land. De Nederlandse broedpopulatie
werd in de periode 1998-2000 geschat op
225 paren. Deze groeide vervolgens met
30% per jaar tot 3000 à 3500 in 2008-2010.
Op slaapplaatsen werd in de winter van
2011-2012 een maximum aantal geteld van

11.657. De slaapplaatsen bevinden zich in
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Haar
lem, Aalsmeer, Maarssenbroek, Purme
rend, Utrecht en Leiderdorp.
 
De Halsbandparkiet werd in Haarlem
eerst vooral in en rond de Haarlemmer
hout gesignaleerd. Dit begon eind jaren
zeventig. Ook in het Engelandpark in
Schalkwijk komen ze al lang voor. Van
lieverlee breidden ze hun gebied steeds
verder uit en nu zien en horen mensen ze
in alle wijken en stadsparken van Zuid-
Kennemerland en in de Haarlemmermeer.
Het is moeilijk te reconstrueren hoe de
uitbreiding van het aantal broedgevallen
over de regio plaatsvond. Zo luidruchtig
als ze zijn, bij hun nestholte gedragen ze
zich opvallend stil en zijn dan gemakkelijk
over het hoofd te zien. Vogelaars moeten
goed zoeken en veel geduld hebben willen
ze een paartje een nestholte in zien duiken
of een paring zien bij een broedholte.
Marco van Wieringen berekent aan de
hand van de slaapplaatstelling het aantal
broedpaartjes op 200.
 
Om de populatiegroei te volgen zijn
broedvogeltellingen erg omslachtig. Het is
beter een andere methode te kiezen. En
omdat Halsbandparkieten op een geza
menlijke slaapplaats slapen, is dat dé plek
de vogels te tellen. Het simultaan tellen
van alle slaapplaatsen in Nederland is
nodig, want de vogels leggen grote afstan
den af en wisselen soms van slaapplaats.
Ten noorden van Haarlem is geen slaap
plaats bekend, terwijl ze tot in Alkmaar
worden gezien. Het vermoeden bestaat
dat deze vogels in Haarlem slapen. Zo

worden in Velserbroek en Beverwijk re
gelmatig tientallen overvliegende vogels
gezien: ’s morgen naar het noorden, ’s
avonds naar het zuiden.
Je zou verwachten dat deze groene pape
gaaien een rustig plekje zoeken om te
slapen. Maar dat is niet zo. Op een van de
drukste kruispunten in Haarlem hebben
ze drie populieren gekozen die ze meest
al gebruiken. De bomen staan op de hoek
van de Boerhaavelaan en de Amerikavaart,
half boven het water en vlakbij een brug.
 
Ervaring leert dat de slaapplaatsen altijd in
bomen dicht bij het water zijn. Of dat
water belangrijk is voor slapende Hals
bandparkieten, is de vraag. Op de slaap
plaats bij de Kennemerbrug kropen veel
vogels tussen de klimop rond de stam. De
beschutting leken ze wel op prijs te stellen.
Echter, vaak zoeken ze helemaal geen
beschutting en zitten ze volop in de wind.
Zelfs bij harde oostenwind, sneeuw en
vrieskou zitten ze de hele nacht in de top
van een boom.
 
De 638 vogels in de winter van 2013-2014
vormde het hoogste aantal in de winter in
de regio getelde Halsbandparkieten. In het
voorjaar van 2014 telde Marco van Wie
ringen regelmatig de slaapplaats. Hij wilde
weten of de aantallen in de loop van mei
en juni toenemen omdat de Halsbandpar
kieten klaar zijn met broeden en met hun
jongen op de slaapplaats verschijnen. Dat
bleek het geval te zijn. Tussen 5 mei, het
begin van de telling, en de tweede helft van
juni nam het aantal getelde vogels toe
van 432 tot maximaal 937 exemplaren.
Een nieuw record voor Haarlem.
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Z W N  Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Natuurtuin krijgt
facelift
De natuurtuin achter de winkel krijgt dit
jaar een facelift. Inmiddels is er een nieuw
pad aangelegd, waardoor je direct vanaf de
ingang rechtsaf kunt slaan de natuurtuin in.
Daardoor ontstaat er een meer aaneen
gesloten openbaar groengebied. Tuinders
en bezoekers kunnen zo een rondje maken

over de natuurtuin, de
natuurspeeltuin en de
heemtuin.
Voor de rest van het
jaar staat nog op het
programma om de heg
weg te halen, borders
aan te leggen en een
kruidenrijk grasland. 

Wordt vervolgd.
 

Gif gebruiken? Niet
doen
Ze staan nog gewoon in de winkel en de
tuincentra: middelen zoals Roundup,
Pokon Stop en Bayer Clean Up. Ze maken
jouw straatje of terras snel mooi schoon,
maar wat zijn ze schadelijk! Als het gaat
regenen stroomt het werkzame middel
glyfosaat naar het grondwater of opper
vlaktewater. Het Internationaal Agent
schap voor Kankeronderzoek heeft re
cent bekend gemaakt dat glyfosaat waar
schijnlijk non-hodgkinkanker veroorzaakt
bij mensen. Dankzij de druk van Green
peace hebben enkele bedrijven, waaron
der Intratuin en Praxis deze middelen uit
de schappen gehaald.
 
Dus gewoon schoffelen is het devies! Het
eventueel kun je het tuinpad of terras
bewerken met stalen borstels of heet
water met een beetje azijn.
 
(bron: Volkskrant 28 maart 2015)
 

Deze kievit is sinds april dagelijks waar te nemen op de Slaperdijk. (Foto:HvD)
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Een moestuin in Spanje
In het vroege voorjaar waren mijn man
Herkelijn en ik een aantal weken te gast
bij onze goede vriendin Carolien in Span
je. Via haar ontmoette ik Frank en Leny,
een echtpaar dat daar al sinds 2000 woont.
Zij hebben een mooi huis met een prach
tige grote tuin, waarvan Leny een gedeel
te als moestuin gebruikt. Het leek mij leuk
om te horen of er nou veel verschil is
tussen (moes)tuinen in Nederland en in
Spanje, dus ik heb de stoute schoenen
aangetrokken en gevraagd of ik Leny
mocht interviewen voor De Tuinfluiter.
En zo ging ik op een zonnige zondag in april
op pad naar hun huis met de toepasselijke
naam  “Septimo Cielo” (Zevende He
mel). Frank en Leny zijn echte dierenlief
hebbers. Ik word verwelkomd door de
honden Beau en Drop en ook de kat Pi
colien komt nieuwsgierig aanlopen.
Daarna krijg ik van Leny een rondleiding

door de tuin. Er is een mooie siertuin met
een grote vijver, waar de koi karpers
rondzwemmen en de geelwangschildpad
Jodocus geniet van de zon. Veel planten
heeft Leny zelf opgekweekt uit lokale
zaden of stekjes, zoals verbena en spaanse
margrieten. Maar ook geraniums en enor
me cactussen ontbreken niet. In de tuin
staan verder o.a. een walnootboom, gra
naatappel, abrikoos, laurier,  nispero (een
soort mispel) en olijvenbomen, waarvan
zij ieder jaar een aardige hoeveelheid
olijven kan oogsten voor eigen ge
bruik. Ook heeft ze diverse Tillandsia
(spaans mos), een epifyt die op boom

schors groeit en ieder jaar prachtig bloeit. 
Op het terras vormt de grote Johannes
broodboom een natuurlijk zonnescherm
voor Hans en Grietje, de Australische
goudvinken. Daarna lopen we langs de

kooi van de agapornussen Sam, Moos en
Sara naar een ander deel van de tuin, waar
vroeger de dierenweide was voor de
pauwen, eenden, drie zeer eigenwijze
Catalaanse ezels en een hangbuikzwijntje.
Nu wordt het terrein bewaakt door de
ganzen Klaas en Klazien, die zich luid en
duidelijk melden bij iedere voorbijganger.
Als eerste zie ik op de weide een enorme
vijgenboom. Daarachter, waar vroeger de
eendenvijver was, heeft Leny rijen drui
venstokken geplant. Niet voor de wijn,
maar om heerlijk op te eten. Ook staat er
een paternosterboom, zo genoemd
omdat de pitten van de vruchten worden
gebruikt als kralen voor het maken van
gebedskettingen. Verder hebben Leny en
haar man Frank ook nog een flinke boom
gaard waar sinaasappelen, pompelmoes en
clementines (mandarijnen) groeien. Dat is
ook de enige plek rond het huis waar een
bestrijdingsmiddel gebruikt moet worden.
Dat heeft te maken met de  mediterrane
vlieg, die funest is voor het vroege citrus
fruit. De oogst loopt van november tot
juni en levert ca. 5.000 tot 6.000 kg per
jaar op. Er hangt op dit moment dus niet
heel veel citrusfruit meer aan hun bomen,
maar de sinaasappelbloesem bloeit alweer
volop en geurt heerlijk. Dat belooft weer
veel goeds voor het komende seizoen!

Tenslotte komen we bij de moestuin.
Spitten doet Leny niet, de grond is te hard

en te droog. Een irrigatiesysteem is  hier
dan ook noodzakelijk en zeker geen over
bodige luxe. Bovendien zijn juni, juli en
augustus zulke droge maanden, dan is er
in de tuin met tomaten eigenlijk niets meer
mogelijk.  Maar paprika, aubergine en
courgette worden tot in november ge
oogst. Het moestuinseizoen begint eigen
lijk al in oktober/november met het leggen
van de tuinbonen, die vanaf maart geoogst
kunnen worden. Ik heb ze geproefd en ze
waren heerlijk! Verder heeft Leny in haar
moestuin diverse soorten sla, rucola,
aardbeien, Oost-Indische kers, tomaat,
paprika (gewone en Italiaanse puntpapri
ka) en artisjokken. 

Er staat ook nog een avocadoboom. Die
is pas twee jaar oud, maar inmiddels al zo

hoog dat ik er niet overheen kan kijken.
Goudsbloemen en rabarber willen hier
niet echt lukken en voor kersen-, appel-
en perenbomen is het te warm. Op de
composthoop groeien nog kalebas, zuc
chini (courgette) en aubergine. Kruiden
kweekt Leny in betonnen bakken, die
kunnen ook in de schaduw staan en gedij
en daar goed. Wist u trouwens dat basili
cum goed helpt tegen muggen en andere
beestjes in huis en in de moestuin? En Leny
wist ook nog te vertellen dat het ontsmet
tend werkt als kippenvlees voor de berei
ding wordt ingewreven met oregano.’s
Winters bezoekt een ijsvogel altijd de tuin
en die doet zich dan tegoed aan de mug
genlarven uit de vijver. Zou die dan mis
schien in de zomer weer hier bij ZWN te
zien zijn? Ik heb in ieder geval genoten van
de rondleiding, het was erg leuk om iets
te horen over Leny’s moestuin-ervaringen
in Spanje. O ja, van die nispero heb ik wat
vruchten meegekregen om te proeven, ze
waren heerlijk! Niet te vergelijken met de
mispel die je hier ziet. De zaden heb ik
bewaard om te proberen of ik die hier kan
opkweken. Dat geldt trouwens ook voor
de avocado-pit en de paternosterzaden
die ik van Leny kreeg. Als iemand anders
een poging wil wagen met deze zaden,
moet hij of zij zich maar bij mij melden (zo
lang de voorraad strekt....)   Leny, nog
maals bedankt voor je gastvrijheid. Het
was erg leuk om te zien hoe het (moes)
tuinieren in Spanje gaat en ik hoop dat je
nog lang van je tuin kunt genieten!          
       
Joke Groskamp
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Gemeenschappelijke aankoop van Broei
kassen voor ZWN tuinders
Aan het slot van de onlangs gehouden jaarvergadering heb ik U laten weten dat we met
de hobbykassen leverancier Dave Storm zijn overeengekomen dat we 10% korting
kunnen krijgen op de aanschaf van een kas plus accessoires indien we 10 ZWN afnemers
vinden die daar in 2015 aan mee willen doen. Ondertussen hebben er zich al een stuk
of 5 gemeld.
 
De kassen van Dave Storm zijn zeer degelijk en worden gemaakt uit bestaand profes
sioneel gegalvaniseerd kassenmateriaal (anders dan de reguliere aluminium hobbykas).
De kassen hebben een nokhoogte van 250 cm en een goothoogte van 200 cm, je kan
er dus overal rechtop in staan. Naar believen worden ze geleverd met automatische
raamopener(s), plant tafel(s), gehamerd glas (die hoeven in de zomer niet met kalk
bedekt te worden) etc. De kassen worden niet alleen geleverd maar in een paar uur
voor U opgebouwd inclusief vier beton funderingen, twee reserve ramen worden
standaard meegeleverd.
 
Als zich voldoende kopers bij mij melden voor deze kortingsactie dan ben ik bereid als
contactpersoon tussen bestellers en leverancier te fungeren zodat maximaal tegemoet
kan worden gekomen aan gewenste levermomenten voor de bestellers en samenvoe
ging van bestellingen voor de leverancier (2 kassen op één dag en dus met 1 transport).
De financiële afhandeling doet U verder geheel zelf met Dave Storm.
 
Wilt U een indruk krijgen van de geleverde kwaliteit loopt U dan even langs bij Bert
en Monique op Hazelaarlaan 5, zij hebben onlangs een kas laten plaatsen en zijn bereid
belangstellenden te ontvangen.
 
Hieronder een korte indruk van de prijzen, hier gaat de 10% korting nog van af (korting
geldt ook voor eventuele opties), zie voor prijzen, andere maten en meer info de
website van Dave Storm: http://www.broeikassen.com/
 
2,20x2,20 = €910   2,20x4,00 = €1.260    2,50x4,00 = €1.310    3,00x4,00 = €1.390
2,20x3,00 = €1.120    2,50x3,00 = €1.170   3,00x3,00 = €1.310  3,00x5,00 = €1.590
 
Heeft U eerst nog wat af te breken of te egaliseren voordat plaatsing mogelijk is en wil
of kan U dat niet zelf doen dan is Aart Koenekoop (Hazelaarlaan 19) bereid om U die
klus voor een vast uurtarief uit handen te nemen. Dat is een individuele transactie
tussen U en Aart en valt verder buiten dit aankoop programma, ZWN is daarin geen
partij. Afgebroken spullen worden (door U of Aart) afgevoerd of op uw tuin opgeslagen
dus niet in de ZWN loods.
 
Het bouwreglement van ZWN bepaalt uiteraard wat Uw (vrije) te bebouwen ruimte is.
In alle gevallen moet eerst toestemming van de bouwcommissie worden verkregen
voordat plaatsing mogelijk is, U dient daarvoor aan de bouwcommissie een plattegrond
aan te leveren (met vermelding van maten) van de voorgenomen plaatsing.
 
Als alle leden die willen bestellen (indien we het aantal van 10 halen) mij een email
sturen met naam en tuinnummer dan email ik bij elke nieuwe kandidaat per email aan
u terug welk aantal we reeds hebben.
 
Rob de Zwart, tuin H8

Spaanse
bonensalade
Om helemaal in mediterrane sferen te
blijven heb ik hier nog het recept van een
lekkere bonensalade, wat ik kreeg van een
van mijn Spaanse vriendinnen. Het is heel
gemakkelijk te maken, eigenlijk een kwes
tie van ingrediënten door elkaar mengen,
op smaak brengen en een knapperig stok
broodje erbij om er een zomerse maaltijd
compleet te maken. Het kan heel goed van
tevoren worden klaargemaakt, dus ook
handig bij verjaardagen en andere feeste
lijke gelegenheden!
 
Wat gaat er allemaal in (de hoeveelheden
bepaal je zelf):
Tuinbonen, suikermais, kikkererwten (pot
of blik), geitenkaas, hardgekookte eieren,
zoetzure komkommer, olijven, geplette
knoflook, (extra vierge) olijfolie, balsami
coazijn, zout en peper. Je kunt eventueel
ook snijbonen, sperziebonen en/of witte
bonen gebruiken.
 
Kook de bonen, de suikermais en de eie
ren en laat ze afkoelen. Laat de kikkererw
ten uitlekken. Snij de eieren, geitenkaas,
zoetzure komkommer en olijven in klei
nere stukjes. Maak een dressing van de
olijfolie, balsamicoazijn, geplette knoflook
en zout. Meng alles door elkaar en breng
eventueel op smaak met zout en peper.
Prima te combineren met een versgebak
ken stokbroodje en een koel glaasje rosé!
 
Smakelijk eten! of zoals de Spanjaard zegt:
QUÉ APROVECHE! 

De Nispero
In mijn verslag over de moestuin van Leny
in Spanje noemde ik o.a. nog de nispero
als een soort mispel. Ik ben toch nog eens
gaan zoeken en ben erachter gekomen dat
het gaat om een loquat of Japanse (wol)
mispel. In het Spaans heet hij officieel
"nisperero del Japón" en de vrucht staat
daar bekend als" nispero japonés". De
smaak lijkt een beetje op abrikoos. Deze
plant komt van nature voor in het zuid
oosten van China en Japan. Daar wordt hij
al meer dan 1000 jaar gekweekt als fruit
boom.
In het Nederlandse zeeklimaat kan de lo
quat wel overleven, maar hij komt hier
zelden in bloei. Toch weet ik dat de zaden
hier wel opgekweekt kunnen worden tot
planten. Ik ga de uitdaging absoluut aan,
het resultaat laat ik u zeker weten!   JG Nispero, avocadopit en paternostervruchten
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2015
Aanwezig:              63 leden.
Ontvangen:             3 gemachtigden.
 
Opening en welkom, vaststellen gewijzig
de agenda.
1. Na opening van de vergadering door de
voorzitter, heer Bert van Velzen, wordt
er 1 minuut stilte in acht genomen wegens
het overlijden van de heer Huib van Sloo
ten en mevrouw Nel Honkoop.
 
De heer Wim van Wonderen wordt
welkom geheten (AVVN).
De voorzitter deelt mee dat Bert Mooije
kind en Rob de Zwart door het bestuur
van ZWN zijn gevraagd om deel te nemen
aan de kascommissie met name in verband
met hun deskundigheid op financieel ge
bied en in verband met de onderbezetting
van de huidige kascommissie.
 
Een nieuwe agenda is opgesteld door het
ZWN bestuur en wordt uitgedeeld aan de
leden van de AVL tijdens de vergadering.
 
2. Verslag kascommissie 2014 door Bert
Mooijekind.
Op verzoek van de voorzitter leest Bert
Mooijekind het volgende verslag van de
kascommissie voor tijdens de vergadering:
 
“Bij besluit van de Algemene Vergadering
van 22 maart 2014 en mede door een
onvoldoende bezetting van de bestaande
kascommissie hebben wij, Marianne Ver
schoor, Rob de Zwart en Bert Mooijekind,
op verzoek van de voorzitter en secreta
ris zitting genomen in de kascommissie als
bedoeld in de statuten van de vereniging. “
Wij hebben de financiële administratie
over het verenigingsjaar 2014 onderzocht.
Ook hebben wij gemeend daarbij de peri
ode 1 januari 2015 tot en met 2 mei 2015
in    ons onderzoek te betrekken. De
goedgekeurde jaarrekening over 2013
hebben wij gebruikt om aansluiting te
vinden en te controleren met het op 1
januari 2014 door de penningmeester in
gebruik genomen nieuwe boekhoudsys
teem.
Wij zijn van mening dat de jaarrekening
2014 geen getrouw beeld geeft van de
toestand van de vereniging.
Over de periode 1 januari 2014 tot en met
2 mei 2015 is achterstand ontstaan in het
boeken. Er is derhalve geen tussentijds
balans per 2 mei 2015 te bepalen.
Onze bevindingen geven wij hieronder in
het kort weer. Eer zeer uitgebreide toe
lichting van onze bevindingen alsmede de
vastlegging hiervan hebben wij op maandag

 11 mei 2015 met het bestuur besproken
en daarna overhandigd:
 
1.Wij hebben frauduleuze onregelmatig
heden in de financiële administratie van
zowel het jaar 2014 alsmede over de pe
riode 1 januari 2015 tot en met 2 mei 2015
aangetroffen.
2. Wij hebben besloten vanwege deze
frauduleuze onregelmatigheden de totale
financiële administratie 2014 te controle
ren en moeten constateren dat de balans
en de staat van baten en lasten slechts met
veel moeite globaal is te bepalen.
3. Er is achterstand in het boeken en
meerdere boekingen staan op verkeerde
grootboekrekeningen.
Vragen hierover hebben wij niet aan de
penningmeester kunnen stellen.
4. Er is ook geen inzicht in de financiële
positie van de vereniging omdat veel boe
kingen nog niet zijn uitgevoerd en er zoals
hierboven vermeld frauduleuze onregel
matigheden zijn aangetroffen. De balans
2014 alsmede de verlies en winstrekening
moet nog verder bijgewerkt worden en
aangepast.”
 
“Wij adviseren de Algemene Vergadering
als volgt:
I.  de penningmeester geen decharge te
verlenen over 2014 en de periode tot 2
mei 2015.     
II.  te verlangen dat voor 15 juli 2015 een
definitieve balans 2014 wordt opgesteld
alsmede een gecompleteerde tussentijdse
balans t/m 15 juli 2015 in beide gevallen
aangevuld met een overzicht van baten en
lasten."
 
“Dit tweede advies motiveren wij als volgt:
- Onze vereniging voldoet waarschijnlijk
nu niet aan de wettelijke eisen ten aanzien
van de verantwoording door het bestuur.
- De Algemene vergadering krijgt op basis
van de stukken over 2014 in de huidige
vorm, de achterstand in het boeken over
de periode 1 januari 2015 tot 2 mei 2015
alsmede de aangetroffen frauduleuze on
regelmatigheden in beide periodes geen
goed inzicht in de positie van de vereniging.
- De vergadering kan het gevoerde beleid
niet toetsen.“
 
De voorzitter deelt mee dat ZWN via
AVVN een boekhouder aangewezen heeft
gekregen voor deskundige, boekhoudkun
dige ondersteuning. Het voorstel van het
bestuur is om Bert Mooijekind en Rob de
Zwart aanvullend werk te laten verrichten
tot 15 juli 2015 ten behoeve van de op

stelling van de definitieve balans 2014 en
een gecompleteerde tussentijdse balans.
In beide gevallen aangevuld met een over
zicht van baten en lasten. 
 
Met het huidige boekhoudsysteem zal de
boekhouding van ZWN verder worden
voortgezet. De heer H. Assman wordt
met goedvinden van de ZWN leden for
meel geroyeerd als penningmeester van
ZWN. De heren Bert Mooijekind en Rob
de Zwart zijn bereid gevonden om geza
menlijk de komende periode als ad interim
penningmeester van ZWN te fungeren.
Het bestuur is nu als enige bevoegd voor
de financiële middelen van ZWN.
 
AVVN heeft adviezen verstrekt aan het
ZWN bestuur en de heren Bert Mooije
kind en Rob de Zwart. Het bestuur heeft
direct alle noodzakelijke maatregelen ge
nomen na de ontdekking van de fraudu
leuze handelingen van de heer Assman.
 
Tijdens de vergadering stelt de heer Bert
Mooijekind zich voor en geeft een korte
toelichting over zijn achtergrond.
Vervolgens geeft hij nog een toelichting
over de verdere voortzetting van het
onderzoek.
       
3. Voorstel van de voorzitter omtrent het
ter inzage leggen van het financiële verslag
boekjaar 2014.
Met het voorstel van de voorzitter om het
financiële verslag ter inzage gereed te
hebben op 15-7-2015 gaan de leden ak
koord.
               
4.Voorstel van de voorzitter omtrent de
tijdelijke bestuurssamenstelling.
Met het voorstel om de heren Bert Mooi
jekind en Rob de Zwart als ad interim
penningmeester tijdelijk in het bestuur van
ZWN te laten plaatsnemen gaan de leden
akkoord.
 
5.Voorstel van de voorzitter omtrent de
concept reglement wijzigingen
Met het voorstel om het concept huishou
delijk reglement van ZWN te bespreken
in de najaarsvergadering gaan de leden
akkoord.
 
Het bestuur zal een oplossing bedenken
voor de ZWN leden die thuis niet in het
bezit zijn van een computer en daardoor
digitaal zaken van ZWN niet kunnen vol
gen.
 
Tijdens de vergadering wordt nader ge
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sproken over het concept huishoudelijk  
reglement. Door Eef van Huijssteden
wordt voorgesteld om de wezenlijke dis
cussiepunten van het concept huishoude
lijk reglement van ZWN tijdens de najaars
vergadering te bespreken met de leden.
Ad Otten stelt voor om van de belangrijk
ste onderwerpen van het concept regle
ment clusters te maken ter bespreking
met de leden in de komende najaarsver
gadering. Tevens stelt Ad Otten voor om
een enquête te maken en aan de leden op
te sturen ter voorbereiding van de bespre
king van het concept huishoudelijk regle
ment met de leden. 
 
6.Vaststellen notulen ALV d.d. 1 novem
ber 2014.
De notulen ALV d.d. 1 november 2014
worden vastgesteld.
 
7. Jaarverslag secretaris (zie Tuinfluiter)
Voor het jaarverslag 2014 van de secreta
ris wordt verwezen naar de Tuinfluiter
(voorjaar 2015).
 
8.Commissieverslagen 2014 (Tuinfluiter)
Voor het jaarverslag 2014 van de commis
sie (met uitzondering van de bouwcom
missie) wordt verwezen naar de Tuinflui
ter (voorjaar 2015). Dick Saher verzoekt
Wouter de Groot om nog het bouwcom
missie jaarverslag 2014 in te leveren voor
plaatsing in de Tuinfluiter.
 
9.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. Daar er geen tegen
kandidaten beschikbaar zijn, stelt het be
stuur voor deze heren te herbenoemen.
Tevens draagt het bestuur Cees Pel voor
als nieuwe voorzitter van de Tuincommis
sie. De ALV gaat akkoord.
 
Benoeming commissieleden 2014

De volgende leden worden (her)be
noemd:
- Winkelcommissie. De nieuwe voorzitter
van de winkelcommissie is Tous Wijkhui
zen.
Leden winkelcommissie zijn: Marianne
Verschoor, Jan Mens, Hans Weel, (nieuw)
Hermy de Bont en Joke Groskamp.
- Bouw-/ taxatiecommissie. Voorzitter:
Wouter de Groot. Leden: Pieter Nieu
wenhuijzen, Jacques Akse, (nieuw) Kees
Gest, Aart Koenderkoop, Bert Mooije
kind en Rob de Zwart.
- 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: Patricia Tromp,
Sjoeke Akse, Petra de Groot, Rene IJzen
doorn en John Engelchor. Nieuw zijn: Kees
Gest, Leonie de Winter, Alie Broekman,
Carla Levers en Arie van de Velden.
- Kascommissie. Voorzitter(s): Bert Mooi
jekind en Rob de Zwart. Marianne Ver
schoor treedt af. Een aantal leden geven
tijdens de vergadering aan om deel te
nemen in de kascommissie.              
- Redactie Tuinfluiter. Hoofdredacteur:
Dick Saher. Leden: Joke Groskamp en
Hans van Dijk.
 
Willem van Wonderen licht tijdens de
vergadering zijn activiteiten en voortgang
rond het baggeren van de sloten in en
rondom het ZWN complex toe. Conclu
sie: er is tot heden nog geen duidelijkheid
over financiële steun vanuit de gemeente
voor het baggeren van de sloten. Willem
van Wonderen houdt de vinger aan de pols
over de voortgang  de gemeente. Tijdens
de vergadering volgt een discussie over de
mogelijke aanpak van het baggeren van de
sloten in en rondom het complex van
ZWN.

Willem van Wonderen geeft een compli
ment over het positieve verloop van deze
vergadering.
 
Cees Pel stelt zich voor tijdens de verga
dering. Zo licht hij toe dat de inzet van alle
leden van ZWN nodig is om aan de voor
waarden van een volkstuincomplex te
blijven voldoen. Handhaven is niet leuk,
wel soms nodig.               
 
10. AVVN-congres 20 juni 2015. Wie gaat
er heen? Marianne Verschoor is bereid
gevonden om 20 juni a.s. naar het AVVN
congres te gaan. Aniek Herder overweegt
of zij ook meegaat.               
 
11.   Rondvraag
De tuin op de Maluslaan van Natuurvrien
delijk Tuinieren krijgt een meer open ka
rakter. De heg zal worden verwijderd en
er komt een achteringang middels een pad
langs de voormalige “krantenloods”.
Hierdoor komt er een meer natuurlijke
aansluiting met de heemtuin.   
 
Door Carla wordt opgemerkt dat er re
gelmatig dingen van de tuin verdwijnen.
Geadviseerd wordt om er met elkaar als
leden van ZWN meer op te letten (soci
ale controle) en mensen erop aan te
spreken die zich verdacht gedragen. Pre
ventief kan werken om een hekje voor de
tuin te plaatsen dat op slot kan. Willem
van Wonderen licht daarop toe dat dit op
volkstuincomplexen over heel Nederland
helaas voorkomt.
 
Rob de Zwart deelt mee dat er een af
spraak met Dave Storm is dat bij een to
tale aankoop van 10 hobby kassen door
leden van ZWN 10% korting gegeven
wordt. De prijsklasse van een hobby kas
is vanaf ongeveer € 1100,-
 
Het bestuur wordt door de leden bedankt
voor al het werk dat zij dit jaar heeft
verricht. 

Van de bestuurstafel 
Daar waar het bestuur de afgelopen
weken ter goeder trouw, keer op keer de
Algemene Ledenvergadering opschoof
wegens “grote drukte van de penning
meester” , daar is datzelfde bestuur ernstig
in verlegenheid gebracht. En wel door
deze penningmeester, die maar niet in
staat bleek de boeken op tijd ter controle
in te leveren.
Op verzoek van de voorzitter en de se
cretaris zijn de heren Rob de Zwart en
Bert Mooijekind toegetreden tot de on
derbezette kascommissie, waarin alleen

nog Marianne Verschoor zitting had. Deze
drie hebben zo goed en zo kwaad als het
kon de aanwezige boeken onderzocht en
kwamen al snel tot de conclusie dat er
frauduleuze handelingen waren verricht.
Dit is de ALV op 16 mei meegedeeld.
Uiteraard sloeg deze mededeling in als een
bom. De ALV is gevraagd om de heren De
Zwart en Mooijekind tot maximaal 15 juli
2015 de tijd te geven een definitieve balans
2014 op te stellen alsmede een gecomple
teerde tussentijdse balans t/m 15 juli 2015.
Half juli, of zoveel eerder als mogelijk is,

zal dan een nieuwe ALV bijeen worden
geroepen, waarin verder openheid van
zaken zal worden gedaan.
De penningmeester is met onmiddellijke
ingang geroyeerd, ook als lid. De ALV
heeft ingestemd met een overgangster
mijn van een jaar, waarin de heren Mooi
jekind en De Zwart zullen fungeren als ad
interim penningmeesters en waarin de
voorzitter en de secretaris gezamenlijk de
betalingen doen en ontvangen. Ook zal
ieder kwartaal een controle van de boeken
worden uitgevoerd.
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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
 
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:
 
  1 september (herfstnummer)

De redacteuren Joke en Hans bespreken de deadline van de Tuinfluiter

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525
info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl

Rosa en Tosca samen met vader Fred Bosman (B1)

tijdens AW op het voorplein.

 

Een fraaie boompioen op de tuin van Ria Duineveld

- Pagina 12 -


