
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

 
Bamboestokken in diverse maten

 
Dit alles, en nog veel meer, te verkrij

gen in onze verenigingswinkel

Plantjesmarkt. Elly lijkt nog niet helemaal overtuigd, maar zal dat na een stortvloed van Kees' argumenten

weldra zijn... Zie voor verslag pag. 2. Foto Sjoeke

Agenda
 
 
 

Zaterdag 2 juli
Open Tuindag
(zie pagina 12)
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Plantjesmarkt 23 april: koude handen! 
Met een koud windje en een min schijnend zonnetje in de ochtend kwamen enkele
enthousiaste tuinders om hun zelfgekweekte groentes en plantjes zoals sla, aubergine,
courgette, venkel, diverse koolsoorten en lage goudsbloemen, agapanthus en zwarte
sierkervel te verkopen. 
Het zag er allemaal erg verzorgd en fris uit en er kwamen toch heel wat tuinders op af.
De verkopers hadden zich voor de kantine gestationeerd zodat de mensen ook gelijk
na hun handel te hebben gekocht hun koude handen even op konden warmen onder
het genot van koffie of een heerlijke warme chocolademelk.

Ook werden er gesprekken gevoerd over hoe je nu beter alles kunt planten, want dat
is zo leuk als je ook eens een tip van een andere tuinder kan krijgen.
Zo kunnen we van elkaar op zulke dagen wat opsteken toch?
Wie weet zijn er volgend jaar weer meer tuinders die spontaan hun plantjes willen
verkopen! In ieder geval was het een geslaagde morgen en ik hoop dat alle gekochte
waar zal groeien en bloeien op ons prachtige Z.W.N. park.
Allen die zich ingezet hebben voor deze plantjesmarkt hartelijk dank en hopelijk tot
volgend jaar!!
Sjoeke
 

Goed bezig!
 
Sinds kort kan iedere tuinder in de
loods naast de kantine oud frituurvet
inleveren. Frituurvet is afval voor de
keuken, maar dat kun je niet zomaar
door het riool spoelen. Dat is niet al
leen verboden, maar ook uit praktisch
oogpunt af te raden. In het koude
riool onder de grond gaat frituurvet
stollen en klonteren, met verstoppin
gen als gevolg. Het vet wordt nu inge
zameld om te worden verwerkt tot
grondstof voor schone biobrandstof.
 
Dus ben je klaar met je patat, frika(n)
dellen en oliebollen, lever het vet dan
in bij ZWN, de opbrengst komt ten
goede aan de vereniging!
 
JG

Een illegale huurder bij Mirjam Hartgers op L7: een broedende eend tussen de struiken!

Maak je eigen
scrubzeep!
Als je de hele dag lekker met je handen in
de zwarte grond hebt gewroet, is hier een 
recept om scrubzeep te maken, onmisbaar
om die handen weer super schoon te
krijgen. Deze scrub is simpel te maken,
heerlijk om mee te variëren en ook nog
eens leuk als kadootje voor een
tuincollega!
 
Vul een potje met een wijde opening voor
3/4 met suiker. Hier giet je, al roerend,
vloeibare handzeep bij. Gekleurde hand
zeep is leuk te combineren met een klein
beetje gesnipperde bloemetjes in dezelfde
kleur. De eerste paar dagen kan er een
laagje schuim op je scrub staan, die na  een
paar dagen vanzelf verdwijnt. Regelmatig
even de suiker-zeep oplossing flink om
roeren.
 
Een flinke klodder scrubzeep en je handen
zijn zo weer helemaal schoon!
 
De recepten zijn afkomstig van een paar
leuke blogs, die zeker de moeite waard
zijn om eens te bekijken: de-gulle-aarde.
blogspot.nl en huis-tuin-en-keuken.blogs
pot.nl. Veel plezier ermee!
JG

Belinde (N1) en Francisca (H22) wieden de

natuurtuin
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Boudewijn (L12) en Clemens (L33) maken tuin

H29 klaar voor de verhuur. De tuin heeft lang

onder het plastic gelegen. 

Woekeraars
Nee, dit artikel gaat niet over woekerrente of over een woekerpolis.
 
Wij tuinders hebben allemaal wel eens te maken met het fenomeen woekerplanten.
Bij ons zijn deze plagen vooral bekend door het zevenblad (Aegopodium podagraria)
en de heermoes of paardenstaart (Equisetum arvense). Zevenblad kun je te lijf gaan
door kippen te houden: Het is een lekkernij voor ze. Helaas heeft in het nabije verleden
een voorstel om het houden van kippen toe te staan, het niet gehaald. Dus op deze
manier zal het op ons complex voorlopig nog niet lukken. Ook in de keuken kun je
zevenblad vers of gedroogd gebruiken. Er zijn talloze recepten met zevenblad, alsmede
toepassingen in de volksgeneeskunde. Maar, omdat het enorme woekeraar is, verspreidt
het zich ondergronds razendsnel en zal het in de tuin al snel een plaag worden. Komt
een dergelijke woekeraar in  het teelbare deel van onze tuin voor, zoek dan de oplos
sing in onze verenigingsnaam. Door het consequent en regelmatig verwijderen van de
indringer, put je de plant uiteindelijk  zo uit, dat deze op den duur geheel verdwijnt.
Het is gewoon een kwestie van  “Wie heeft de langste adem”!
 
Anders wordt het wanneer de woekeraar zich genesteld heeft tussen de wortels van
een vaste of houtachtige plant, zoals bijvoorbeeld een heester. Het zorgvuldig uitgraven
van de heester inclusief alle stukjes wortel en dit alles vervolgens vernietigen, is een
goede bestrijdingsmethode als de plaag lokaal voorkomt. Wie wel eens geprobeerd
heeft zevenblad te verwijderen uit de ligusterheg langs de border weet, dat dit onbe
gonnen werk is. Vaak wordt het kwaad door vermeerderen of verplaatsen van de plant
met kluit over de hele tuin verspreid. Een oplossing welke wel werkt is het verwijderen
van de ligusterheg, de zwarte  grond geheel schoonmaken en met jonge schone aanplant
een nieuwe haag aanleggen. En vanaf dat moment goed bijhouden door de rond goed
schoon te houden.
 
Daarnaast hebben we ook de exotische indringers, zoals de Japanse duizendknoop.
Ook deze planten zijn sterk woekerend en, zodra deze ergens zijn gevestigd, vrijwel
onuitroeibaar. De wortels kunnen tot 3 meter diep zitten en als een stukje van 1 cm
niet wordt meegenomen komt de plant even leuk weer terug.
In het duingebied komt naast de inheemse vogelkers  ook de Amerikaanse vogelkers
voor. Uit recent veldonderzoek is gebleken, dat door insectenvraat evenveel van de
inheemse als van de Amerikaanse vogelkers wordt gegeten. We weten nu, dat deze
exoot bij 64 insectensoorten op het menu staat. Desondanks worden er ook tientallen
miljoenen euro’s uitgeven om overwoekering door deze snelgroeiende exoot te
voorkomen.
 
Tenslotte: als door jarenlange verwaarlozing een hele tuin is bedekt met één of
meerdere van deze woekeraars, dan  is deze plaag vrijwel onuitroeibaar. Eigenlijk is er
nog maar een manier om zonder bestrijdingsmiddelen van zo’n plaag af te komen.
Uitputten, door complete bedekking van de tuin met niet-lichtdoorlatend (zwart)
landbouwplastic of anti-worteldoek met een grote overlap gedurende minimaal een
jaar, maar zekerheidshalve liever langer. Dit betekent dan wel, dat je op je tuin dus
minstens een jaar iets anders kunt telen.
HvD 

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

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

Het verguisde zevenblad heeft eigenlijk best wel

een mooie bloem..

INGREDIENTEN 4 PERSONEN
400 gram macaroni
250 gram gehakt
2 rode uien
Grote pan met vers geplukte jonge zeven
blad 
half bakje champignons
1 beker crème fraîche
1/2 bakje roomkaas met kruiden
zout
eventueel een eetlepel bouilonpoeder

Macaroni met
zevenblad
Rul het gehakt in een eetlepel olijfolie, voeg
zout en eventueel bouilonpoeder toe. 
Voeg de gesnipperde rode ui toe en laat
even meebakken. Kook ondertussen de
macaroni gaar, kook ook het uitgelekte
zevenblad tot het slinkt.
Voeg de gesneden champignons aan de
gehaktmassa toe. Meng wat van de crème
fraîche door het zevenblad en pureer dit.
Meng de rest van de crème fraîche, de
roomkaas en de gepureerde zevenblad
door de gehaktmassa.
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Pannenkoekenfeest!
Gelukkig was het droog en de sfeer bij de
pannekoekenploeg zat er goed in. De
eerste gasten stonden om 12.45 al te po
pelen om van de héérlijke pannenkoeken
te gaan genieten, dus heeft Bart het feest
even wat eerder geopend.
Zowel jong als oud genoten zichtbaar van
de bakkunsten van onze mannen. Héérlijk
dat gesmul.
Eentje met kaas of met spek of met bei
den; wil je liever banaan of ananas, alles
kon vandaag.
Tegen een uur of 15.30 ging het laatste
beslag in de pan. De bar had het óók druk
met het schenken van koffie thee of limo
nade en dat allemáál gratis vandaag!!
Na alles weer schoongemaakt en opge
ruimd te hebben heeft de ploeg onder het
genot van een drankje de dag nog even
doorgesproken.
Al met al een zéér geslaagde dag.
Op naar de opentuindag in juli
Carla Levers Maluslaan 12

Familie De Winter laat het zich goed smaken

Om aan de vraag te voldoen werden er maar liefst

4 pannenkoekbakkers aan het werk gezet: Leks,

John, Rob en Bert v.V. Bert M. en Wouter konden

bij het moe worden van de armen direct aan de

bak als invallers. Foto Carla

Als je niet zo van pannenkoeken hield, kon je je

ook kunstig laten schminken. Foto's Carla

 

Jubileum Tuinfluiter
 

Een oplettende lezer/lezeres heeft het misschien wel gezien: onze Tuinfluiter is dit
jaar bezig aan de 60e jaargang. Daar willen we als redactie toch wel even bij stil
staan in het laatste nummer van 2016.  Maar dat kan natuurlijk niet zonder uw
hulp. Dus heeft u – als oudere tuinder of als verwoed verzamelaar – alle oude
jaargangen bewaard? Dan willen we  graag bij u een kijkje nemen in dat mooie,
boeiende archief! En als u een beginnende lezer bent, zijn we nieuwsgierig naar
uw mening (dat geldt natuurlijk ook voor alle andere leden). Wat vindt u leuk,
wat is er minder interessant, wat zou u graag in de Tuinfluiter willen lezen, wat

mist u nog meer? Wij zijn benieuwd naar uw reacties!
 

Wij zien uw stortvloed van mailtjes aan redactie@zwn-volkstuinen.nl graag tege
moet. Schrijven mag natuurlijk ook (zie colofon op de achterpagina voor het

adres), en anders weet u de redactieleden vast wel te vinden op hun tuin:
 

Dick Saher (M24), Hans van Dijk (L15) en Joke Groskamp (L24)
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Permacultuur in de moestuin
In de laatste wintereditie van de Tuinfluiter
had ik al verteld over de opening van het
Permacultuurcentrum Haarlem op het
terrein van de voormalige Lieven de Key
school.  Ook vertelde ik over de basiscur
sus ‘Permacultuur in de moestuin’ die daar
gegeven zou worden en waarvoor ik me
had aangemeld. En beloofd is beloofd, hier
volgt nog het verslag van mijn ervaringen.
 

 
De cursus was goed gevuld met 14 deel
nemers uit Driemond, Sint Maartensvlot
brug, Almere, Monnickendam, Overveen
en Haarlem.
 De lesdagen bestonden telkens uit een
theorie- en een praktijkgedeelte en wer
den onderbroken door een lunch met
heerlijke soep, gemaakt door een van de
vrijwilligers van het Permacultuurcen
trum. Nadat docent en deelnemers zich
aan elkaar hadden voorgesteld, volgde een
korte inleiding over de inhoud en het doel
van de cursus: in een permacultuur tuin
werk je samen met de natuur, de natuur
neemt een deel van het werk over en je
zorgt tegelijkertijd dat er genoeg te oog
sten is.
De basis wordt gevormd door de perma
cultuur-principes en -uitgangspunten voor
ontwerp, aanleg en onderhoud van je
eetbare tuin. Het begrip is in de jaren ’70
ontstaan in Australië, waar Bill Mollison
de oorspronkelijke bedenker was van de
ethische principes van de permacultuur:
Zorg voor de aarde/Zorg voor de mens/
Eerlijk delen.
 
Wat kwam er zoal aan bod? Een kleine

greep uit de onderwerpen die in de lessen
werden behandeld: ontwerpen met per
macultuur; basistechnieken tuinieren
(voorbereiden, zaaien en oogsten); leven
de bodem, composteren en bodembedek
king; gewone en bijzondere groenten,
wisselteelt en combinatieteelt; werken in
verschillende hoogtes en lagen; bostuin
technieken toepassen met (fruit)bomen
en struiken; beheersing van ziektes en
plagen. Dat lijkt allemaal misschien wel
pittig, maar in de praktijk viel dat reuze
mee.
In de eerste les werd aandacht besteed
aan de ontwerpprincipes. Daarbij wordt
o.a. gekeken naar de juiste plaatsing van
de diverse elementen, zoals groentebed
den, bomen, kas, haag, paden, boom,
kruiden(spiraal), compostbak etc. om zo
het meest gunstige effect te bereiken.
Maar ook is er aandacht voor de prakti
sche plaatsing, zoals kleine planten dicht
bij het pad en grotere achteraan zodat je
alles gemakkelijk kunt bereiken. 
 

 
Een ander principe is diversiteit. Dat zorgt
voor veerkracht en sterkte door middel
van combinatieteelt, plantengildes en een
rijk bodemleven. Maar daarover een an
dere keer meer.
 
 
Daarna was het tijd om in de tuin aan de
slag te gaan. Na het zaaien van diverse
eenjarigen en vaste planten maakten we in
groepjes een rondwandeling door de tuin.
We kregen daarbij de opdracht om te

inventariseren welke ontwerpelementen
er aanwezig waren, wat de functies waren
en wat daar eventueel aan verbeterd zou
kunnen worden. En natuurlijk was er
huiswerk: onderzoek de mogelijkheden
van je eigen tuin en breng je eigen wensen
in kaart. Een leerzame eerste dag!
 

 
Tijdens de praktijkuren leerden we trou
wens ook nog hoe we afstanden en hoog
tes konden meten door stappen te tellen,
hoe we planten konden determineren en
hoe we aan de hand van een bodemmon
ster de samenstelling van de grond uit
eigen tuin konden bepalen. Verder hebben
we in de tuin van het Permacultuurcen
trum hard gewerkt aan de aanleg van een
grote kruidenspiraal. We hebben in april
net een eerste reünie gehad (ja, het was
een leuke groep!) en gezien dat die krui
denspiraal al aardig vorm krijgt! 
 
Het is natuurlijk niet te doen om hier de
hele cursus in één keer te beschrijven, dan
zou de Tuinfluiter al snel overvol raken.
Daarom zal ik in de volgende editie wel
verder verslag doen met onder meer
aandacht voor de natuurlijke bodem, po
lyculturen/combinatieteelt en plantengil
des, plaag- en ziektebeheer. We kunnen
dus nog even vooruit. En als je niet zo lang
wilt wachten, kom gerust een keertje
langs.
 
 Joke Groskamp (met dank aan Rob van
Deursen, Stichting Saiwala).

                                  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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Nieuws van onze imkers

Op naar Ameland!
Het seizoen is goed begonnen voor de
bijen. De voorjaars opbrengst is buitenge
woon goed te noemen. De eerste ronde
honingslingeren is gedaan en het is nu
wachten dat de Linde’s  gaan bloeien. Dit
is in de zomer toch wel één van de groot
ste aanbieders van  nectar.
Zodra de zoete geur van de Linde te ruiken
is (begin of half juni) dan is de haalperiode
begonnen.
Alle kasten zijn inmiddels voorbereid op
deze periode. Dus laat maar komen!
 
In de tussentijd zijn Wil en ikzelf bezig
geweest om nieuwe koninginnen op te
kweken van onze rustige F0 volken. Na
wat geknutsel is het ons gelukt om van de
20 omgelarfde larfjes 16 nieuwe dames op
te kweken. Deze zijn allemaal ieder in een
klein pleegvolkje en dus in een miniplus
kast gestopt die dan op hun beurt op 18
juni met de boot naar Ameland gebracht
worden. Als het goed is worden de nieuwe
koninginnen hier bevrucht met een speci
aal uitgezette darrenlijn (mannen bijen).

Deze zijn geselecteerd op dracht, niet
agressief, kast-vast ect.
 
Rond 2 juli komen de miniplus kastjes weer
terug naar het vaste land en komen voor
een deel op de bijenstal op ZWN en een
andere locatie neergezet.
De verrassing is toch wel hoeveel van de
koninginnen er bevrucht terug komen.
Over het algemeen is het slagingspercen
tage 50%.
De koninginnen worden dan na verloop
van tijd overgezet op een grotere kast. Dit
i.v.m. de ruimte die ze nodig hebben om
uit te groeien naar een sterk volk dat
straks de winter in kan gaan en ook uit kan
komen.
Dus we wachten met spanning af wat de
uitslag zal zijn.
 
Ben je geïnteresseerd in wat er nu op
Ameland afspeelt kijk dan naar de volgen
de link op internet.
http://www.buckfastbevruchtingsstation.nl/ 
Raymond van der Poll

Zwervende, zwermende honingbijen
Zomaar in onze straat: een bijenkolonie!
Via Wil Maris, imker van  ZWN, contact met de bijenvereniging Haarlem gemaakt en
zie hier het resultaat!
Carla
Maluslaan 12
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Wilgenwater
Hoe bedoelt u? Nou gewoon, wilgenwater, als stekmedium!
 
De wilg (Salix) is bij ZWN overal wel te vinden en wilgenwater is een natuurlijk,
goedwerkend, gratis én makkelijk te maken alternatief voor stekpoeder bij nieuwe
stekjes of als groeimiddel bij jonge zaailingen. Het helpt beter te wortelen en weert
ziektes af. Verantwoordelijk hiervoor is het plantenhormoon auxine. Dat is rijkelijk
aanwezig in de wilg en stimuleert de groei en het ontstaan van wortels. Van deze
gunstige eigenschap kun je gebruik maken door een handvol takjes in een potje water
te zetten. Aan de takjes zullen gauw lange wit/roze wortels verschijnen. Dit "wortel
water" kun je nu gebruiken om je eigen stekjes sneller te doen wortelen, want er zit
nu ook auxine in het water.
 
Je kunt ook een paar jonge wilgentakken afknippen. Knip deze in kleinere stukjes van
ongeveer 2,5 cm. Verhoute stukken kun je in tweeën splijten of met een hamer wat
pletten om de vezels te breken. Vervolgens laat je de takjes weken in zoveel water dat
de takjes ruim onder staan. De snelle manier is om er kokend water over te gieten en
dit te laten trekken tot het is afgekoeld. Zeef daarna de takjes eruit en het wilgenwater
is klaar voor gebruik. Je kunt ze ook in koud (regen)water leggen, maar dan duurt het
minstens 24 tot 48 uur.
 
Je kunt wilgenwater gebruiken zoals je stekpoeder zou gebruiken, dus de stekken even
indopen of een paar dagen laten staan in onverdund wilgenwater. Als de stekken wat
houtachtig zijn zoals rozemarijn of lavendel, kun je ze een paar uur tot een dag in on
verdund wilgenwater laten staan voordat ze in stekgrond worden gezet. Zachte
stekken, zoals munt of basilicum, kun je in verdund wilgenwater zetten tot ze wortel
schieten. Je kunt het wilgenwater ook gebruiken om zaailingen of stekjes te begieten.
Je kunt het hele jaar wilgenwater maken en elke wilgensoort is bruikbaar. Het krachtigst
zijn de jonge takken van een jaar oud. In de lente, als de sapstroom op gang komt, zijn
de werkzame stoffen het meest actief.
JG
 

Een echte ZWNer
Smeerwortel

 

 
Deze plant heeft ooit al eens in de Tuin
fluiter gestaan. Het ging toen vooral over
de geneeskrachtige eigenschappen; het
bezit bothelende krachten. De wortels
bevatten kleverig slijm dat niet alleen
beenderen aan elkaar zou doen laten
groeien maar ook wonden doet sluiten.
Het werd ook wel inwendig gebruikt tegen
bloedverlies. Naar mijn weten is overigens
nimmer onderzocht of dit bij botbreuken
daadwerkelijk helpt en gaat men gemaks
halve linea recta naar de gipskamer. Maar
het maakt wel duidelijk dat men vroeger
aannam dat het zeer plakkerige smeer wel
geschikt moest zijn om gebroken beende
ren te lijmen. 
 
Onlangs kwam ik aanraking met een ande
re eigenschap van deze plant. Het blijkt dat
het blad een versterkende invloed heeft
op vruchtvorming en gezondheid van
bloem en blad van andere planten. Daartoe
wordt een aftreksel gemaakt door het blad
een paar weken in een emmer met water
te laten staan. De geur van dit mengsel kan
wat onaangenaam overkomen, maar je
moet er wat voor hebben! We kennen dat
ook van brandnetelgier, dat vooral ge
bruikt wordt voor het wortelstelsel en
afweer tegen insecten.
 
Jana van Berkenlaan 3, vertelde dat ze
goede resultaten had geboekt met dit af
treksel. Ze was na het AW de smeerwor
tel aan het oogsten in de border van de
kantine. Het gaat in dit geval dus niet om
de wortel maar om het blad. 
DS
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 april 2016
Agendapunten
1. Opening en welkom op de 85e
ledenvergadering van ZWN.
De agenda voor de vergadering wordt
vastgesteld.
 
2. Ingekomen stukken
Meegedeeld wordt dat de heer Rook
Bouman, AVVN consul, om gezondheids
redenen verhinderd is de vergadering bij
te wonen. De heer Willem van Wonderen
zal iets later zijn.
Afwezigen
De secretaris heeft een afbericht van:
Joke Groskamp, Ben Kaptein, Ramona van
Leeuwen, Marco Hulsbergen, Nicolet
Hulsbergen, Borghard Ilje,
Fya van Belkum, José van Wakeren, Hans
Hein, Els Hoeboer, Gertie Alders, Linda
Manders, Jan Levers,
Wil Maris, Tous Wijkhuizen, Dick Saher,
Nico Cornelissen.
Er zijn 46 stemgerechtigden aanwezig.
Ingekomen stukken:
Flip Henstra: voorstel om in het beleids
plan een jaarlijkse controlelijst voor de
inventaris op te nemen.
Wil Maris: over het meenemen van de
opstallen tijdens de halfjaarlijkse tuinen
keuring.
Naar aanleiding van het ontvangen schrij
ven van Wil Maris: Dit jaar heeft de vere
niging 3 tuinen moeten opruimen. Voor
de opruiming van de laatste tuin, op de
Hazelaarlaan, waren 40 aanhangwagens
nodig om de opstal en het afval af te voe
ren. Dit valt niet te dekken met een borg
van 100 euro. Bij de tuinenkeuring zal
daarom de staat van de opstallen worden
meegenomen. Indien er aanleiding voor is
zal met een tuinder worden gesproken
vanuit preventief oogpunt. Dit om te
voorkomen dat bij tuinopzegging de ver
eniging wederom opgezadeld wordt met
hoge opruimkosten. Het gaat dus niet om
een waardeoordeel wat wel of niet mooi
is, maar om de bouwkundige staat en de
verkoopbaarheid.
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die
hebben meegeholpen aan het op orde
brengen van de eerder genoemde tuinen.
De voorzitter laat weten dat er nog steeds
tuinders zijn die ongeoorloofd afval achter
laten op het complex zoals eerder dit jaar
op de Hazelaartuin, die op dat moment
juist werd schoongemaakt door vele vrij
willigers. Wordt de dader van illegaal
storten achterhaalt, zal dat gevolgen heb
ben voor zijn of haar lidmaatschap.
 
3. Bestuursmededelingen

Cees Pel licht het beleidsplan toe voor de
komende 5 jaar. Het plan zal elk jaar wordt
geüpdatet.
Het bestuur ziet graag dat de leden mee
denken over het beleid van de vereniging.
Het moet niet enkel een bestuursaangele
genheid zijn. Daarom is aan alle geledingen
binnen de vereniging gevraagd hun inbreng
te leveren. Het beleidsplan is in februari
als nieuwsbrief aan de leden toe gezonden.
Willem van Wonderen laat weten dat het
verhaal omtrent het baggeren van sloten
op ons complex nog steeds bij de gemeen
te ligt. Wel is er duidelijkheid over het
huurcontract met de gemeente. Deze zal
met tien jaar worden verlengd. Tenslotte
meldt Van Wonderen dat ook het onder
zoek naar de “asbestloods” van de boer
aan de Slaperdijk loopt.
 
4. Vaststellen notulen ALV d.d. 31
oktober 2015 (zie Tuinfluiter voor
jaar 2016)
Naar aanleiding van agendapunt 10 van die
notulen wordt besloten om de maximum
leeftijd voor het verrichten van algemeen
werk vast te stellen op 75 jaar.
De zin van punt 8 van de notulen
‘Vaststellen boetebedrag zeer slecht on
derhouden tuinen’ is niet correct vermeld.
Deze zin moet zijn: ‘Voorstel vaststellen
boetebedrag zeer slecht onderhouden
tuinen’.
De notulen van de ALV d.d. 31 oktober
2015 worden vervolgens goedgekeurd.
 
5. Jaarverslag secretaris (zie Tuinfluiter)
Het jaarverslag van de secretaris, opgeno
men in de Tuinfluit van het voorjaar 2016,
werd besproken.
 
6. Financieel verslag boekjaar 2015
(ter inzage in kantine + verzonden
per nieuwsbrief)
Aan de hand van een powerpoint presen
tatie licht Bert Mooijekind het financieel
verslag van boekjaar 2015 toe. Hij deelt
mee dat de boekhouding van de vereniging
nu op orde is. Onder andere licht hij de
stand van zaken betreffende het terugbe
talen van verenigingsgeld door de ex
penningmeester toe.
Ook vertelt hij het een en ander over de
financiële afwikkeling van de verbouwing
kantine/keuken.
Tevens worden de binnengekomen vragen
m.b.t. de financiën door Bert beantwoord.
Naar aanleiding van een vraag over ‘Re
serve Krantenloods’: In 1973 begon Flip
Henstra met het verzamelen van oude
kranten voor de vereniging. In 2012 is hij

daarmee gestopt. Het voorstel van Flip is
om voor de nog resterende krantengelden
een fonds op te richten. Dit zal in de be
stuursvergadering worden besproken.
 
7. Verslag kascommissie 2015 en
decharge aan penningmeester
Nico de Bont leest namens de kascommis
sie het opgestelde verslag 2015 voor.
Geconstateerd is dat de boeken zorgvul
dig zijn bijgehouden. Namens de kascom
missie adviseert hij de penningmeesters
decharge te verlenen.
 
8. Commissieverslagen 2015
Bouw- en taxatiecommissie
Wouter licht het jaarverslag van de bouw-
en taxatiecommissie over 2014 en 2015
toe. Deze staat opgenomen in de Tuinflui
ter van het voorjaar 2016 (blz. 7). Hij deelt
mee dat Pieter niet meer kan deelnemen
aan de bouw- en taxatiecommissie wegens
gezondheidsredenen. De commissie zal op
gepaste wijze afscheid van hem nemen.
Wouter verzoekt de leden eerst hun
bouwtekeningen in te leveren ter goed
keuring door de bouw- en taxatiecommis
sie, voordat zij aanvangen met het bouwen
van bijvoorbeeld: schuttingen, koude
bakken, enz.
Dit om problemen te voorkomen. Dit
punt zal worden opgenomen in de Tuin
fluiter.
Door het vertrek van enige leden is er
binnen de bouwcommissie dringend be
hoefte aan versterking. Wouter roep ge
gadigden op zich bij hem te melden.
Tuincommissie
Het jaarverslag van de tuincommissie is via
de nieuwsbrief d.d. 6 maart jl. verspreid.
Cees Pel licht het verslag toe en laat weten
dat het investeren in nieuwe bomen op de
lanen in het gedrang komt door de extra
kosten voor het opruimen van verwaar
loosde tuinen. Deze drukken zwaar op de
begroting van de tuincommissie.
Evenementencommissie
Het jaarverslag van de Evenementencom
missie staat opgenomen in de Tuinfluiter
van het voorjaar 2016 (blz. 4).
Bart Tromp laat weten dat Petra de Groot
is gestopt. Hij geeft aan dat er nog vrijwil
ligers worden gezocht voor achter de bar
in de kantine. Voor aanvullende informatie
daarover kan contact met hem worden
opgenomen.
Kascommissie
Tijdens de ALV wordt onderling besloten
dat Leks Epping als lid van de kascommis
sie aftreedt. Leks is voornemens om zich
voor volgend jaar weer aan te melden. Als
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nieuw lid van de kascommissie meldt
Trees van Gastel zich aan.
 
9. Vaststellen aftreedrooster bestuur.
Dit jaar dient de penningmeester af te
treden (vacant), de voorzitter kantine- en
evenementencommissie en de voorzitter
NVT. Deze laatste functie kennen wij niet
meer (ondergebracht bij de tuincommis
sie). Voorgesteld wordt om een nieuwe
bestuursfunctie in te stellen: bestuurslid
ICT/ 2e penningmeester.
 
10. Verkiezing bestuursleden volgens
aftreedrooster vastgesteld op de ALV 27
oktober 2009:
Aftreedbaar: penningmeester (vacant),
bestuurslid ICT/ 2e penningmeester (va
cant) en Bart Tromp, voorzitter kantine-
en evenementencommissie. Daar er zich
geen tegenkandidaten hebben gemeld,
stelt het bestuur voor Bart Tromp te
herbenoemen. Tevens draagt het bestuur
Bert Mooijekind voor als nieuwe penning
meester en Rob de Zwart als bestuurslid
ICT/ 2e penningmeester.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
 
11. Benoeming Commissieleden
2016
Volgens de bepalingen in het Huishoudelijk
Reglement treden de leden van de com

missies jaarlijks af en zijn zij terstond
herkiesbaar.
Winkelcommissie: Voorzitter Tous van
Wijkhuizen. Leden: Marianne Verschoor,
Hans Weel, Hermy de Bont en Joke
Groskamp (nieuw). Jan Mens is afgetreden.
Bouw- en Taxatiecommissie: Voorzitter
Wouter de Groot. Leden: Jacques Akse
en Kees Gest. Piet Nieuwenhuizen is af
getreden.
Tuincommissie: Voorzitter Cees Pel.
Leden: Bert van der Schreur, Dennis
Kamst, Gert Jan Schaafsma, Gerard de
Kuyper, Ron Visser, Marco Hulsbergen en
Eef van Huijssteden (namens NVT).
Evenementencommissie: Voorzitter: Bart
Tromp (tevens beheerder verenigingsge
bouw). Leden: Sjoeke Akse, Rene IJzen
doorn, John Engelchor, Kees Gest, Leonie
Hermus, Arie van der Velden en Carla
Levers.
Kascommissie: Nico de Bont, Hans Hein en
Trees van Gastel (nieuw).
Redactie Tuinfluiter: Hoofdredacteur: Dick
Saher. Leden: Joke Groskamp en Hans van
Dijk.
 
12. Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt opgemerkt
dat tuin L34 niet op de plattegrond van
het volkstuincomplex staat vermeld.
Wordt nagekeken.

In juni 2016 vindt de herkeuring plaats
voor het keurmerk Natuurvriendelijk
Tuinieren door de AVVN. Eef van Huijs
steeden zal deze keuring begeleiden.
Gevraagd wordt om vrijwilligers die mee
willen helpen met het vervoeren van de
wekelijks bestelde kuubzakken grond naar
de diverse tuinen. Aanmelden bij Rob de
Zwart.
Rob de Zwart zal op de website (het
prikbord) informatie plaatsen over het
bestellen van diverse soorten grond, te
gels en drainage. Tevens gaat hij hier in
formatie geven over het huren van een
mini dragline voor het snel graven van
sleuven voor drainage buizen.
Door Leo Pel wordt tijdens de rondvraag
gevraagd wie er dit jaar belangstelling heeft
om te gaan naar het AVVN-congres van
18 juni a.s. Hij zal dit ook nog opnemen in
de nieuwsbrief.
Cees Pel deelt mee dat hij inmiddels
tweemaal naar een cursus over reglemen
ten bij de AVVN is geweest.
Hij is voornemens om met een werkgroep
verder vorm te geven aan de reglementen
van ZWN. Cees licht daarbij toe dat als
er problemen zijn binnen de vereniging, je
ergens op terug moet kunnen vallen. Met
een goed reglement krijgt het bestuur
handvatten om snel en adequaat te kunnen
beslissen.                     13. Sluiting

Mutaties leden
 
Nieuwe kandidaat-leden:
Janneke Vens           27-02-2016
Pauline Veldkamp    12-03-2016
Joyce Bor-Postma    02-04-2016
Mirjam van Hoffen    09-04-2016
Hanneke Poll           04-06-2016
 
Opgezegd:
Bernice Helmantel-Mulder H30
Jan Mens B22
Annemiek van Soest H21
                                
Van kandidaat naar tuinder-lid:
Kursat Duru naar B22
Ellen Bosschaart-Dijkstra naar H30
Tom de Winter naar H29
Bianca van Laar naar H21
 
Opgezegd als kandidaat:
Janneke Vens   - toch geen tijd
Nol Hoekstra   - geen interesse meer 
Suze Guptill     - geen tijd
Kees Brouwer – tuin elders
Marieke Boon – inschrijving niet verlengd
Christine Smit -  inschrijving niet verlengd
Sander Kaal     - geen tijd

Na een ochtend stevig doorwerken komt de AW ploeg van Bert op het terras samen voor een kop kof

fie. 11-6-2016
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Van de Bestuurstafel
Cees Pel heeft onlangs luchtopnamen ge
maakt van het ZWN-complex met behulp
van een drone. Dit leverde nogal wat
commentaar op. Veel positieve reacties,
maar ook opmerkingen van leden die niet
op de hoogte waren en/of er niet van
gediend waren. Uiteindelijk heeft de drone
vlucht een filmpje opgeleverd, waarop
tuinders amper te zien zijn maar waarin
men wel een goed overzicht van de diver
siteit van de tuinen krijgt. Het resultaat is
te zien op de welkompagina van de ZWN-
website. Mocht de drone in de toekomst
nog eens opstijgen dan zal dat ruimschoots
van te voren kenbaar gemaakt worden.
 
Het bestuur is de laatste tijd weer onaan
genaam verrast door verschillende mel
dingen van onrechtmatige verdwijningen
van andermans zaken, ook wel diefstal
genoemd. Zo mist Jeroen Doornbosch S8
een aantal ruiten in houten lijst en keek
Hans Hein H24 vreemd op toen zijn plat
te kruiwagen plots was verdwenen. Het
moge duidelijk zijn dat er voor het bestuur
maar één mogelijkheid rest indien de da
ders worden achterhaald en dat is roye
ment. Voor hen die het nog niet hebben
is het misschien zaak een afsluitbaar hek
te plaatsen voor de ingang van de tuin. Het

nodigt wellicht toch minder uit om ander
mans tuin te betreden.
 
Wouter de Groot, voorzitter bouwcom
missie, roept tuinders op om bouwaanvra
gen in te leveren en te wachten op toe
stemming voordat begonnen wordt met
plaatsing van bijvoorbeeld schuttingen,
met het uitbreidingen van huisjes of met
het metselen van een koude bak. De afge
lopen tijd is hij regelmatig geconfronteerd
met illegale bouwsels, waarvoor geen
aanvraag was ingediend. Als blijkt dat de
bouwsels niet voldoen aan de geldende
regels, moeten ze worden afgebroken en
dat is zonde van tijd en geld. Hanteer dus
de goede volgorde.
 
Secretaris Leo Pel heeft aangegeven te
gaan zoeken naar een opvolger. Hij gaat
zich de komende tijd intensiever bezig
houden met zijn stichting Lekker Anders,
een horeca-project door mensen met een
beperking. Mocht iemand zich geroepen
voelen het stokje van Leo over te nemen
of wil men nadere inlichtingen over de
functie van secretaris, dan kan hij of zij zich
melden bij secretaris@zwn-volkstuinen.
nl Uiteraard wordt een kandidaat gedegen
ingewerkt.                         lp

Alex (L14) neemt met plezier een conifeer onder

handen tijdens AW

Sophie helpt mee bij het onkruidvrij maken van de

natuurtuin

Putjescheppen is niet het fijnste onderdeel van

AW. Gelukkig wordt Martijn (H9) door ploegbaas

Ron getroost met een kop koffie. Foto Sjoeke

Flip Henstra nam het initiatief om niet meer gebruikte tuinspullen voor een (zeer) zacht prijsje te koop

aan te bieden. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. Deze exclusiefe kringloopwinkel is elke

zaterdag van 10 tot 12 geopend. Kom eens langs! Foto DS
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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:
 
 10 september (herfstnummer)

Open Tuindag 
 
 
Op zaterdag 2 juli a.s. van 10.00 – 17.00 uur vindt de jaarlijkse Open Tuindag plaats bij
ZWN. Ter voorbereiding heeft de evenementencommissie inmiddels 2 bijeenkomsten
georganiseerd, waarvoor vanuit de leden helaas weinig belangstelling was. Toch zijn er
leuke ideeën bedacht. Het thema dit jaar is: Back to the Sixties.
 
Dat is dan niet alleen merkbaar in de muziek, maar ook in het verkrijgbare eten en
drinken. Wat denk je bijvoorbeeld van bowl, advocaatje met slagroom, citroentje met
suiker, boerenjongens, rolmops en zure bommen?
 
Op het voorplein zijn diverse activiteiten gepland: Er wordt een oldtimer tentoonge
steld, er zijn diverse eetkraampjes en ook de DJ is weer uitgenodigd.  De winkel ver
koopt diverse plantjes, kinderen kunnen zich laten schminken en ook de speeltuin heeft
een leuk programma voor deze dag. Verder is er een loterij met leuke prijzen, de
trekking staat gepland om 15.00 uur!
 
Aan de tuinders wordt gevraagd om een mooie compositie te maken van groenten,
bloemen en/of fruit uit eigen tuin, die in een kist, pot of kruiwagen in of voor de eigen
border geplaatst kan worden.  De jury wordt gevormd door het publiek, dat op een
plattegrond van ons complex haar voorkeur kan aantekenen. Laat je creativiteit er dus
op los en maak kans op leuke prijzen!
 
Verder is besloten om dit jaar geen rommelmarkt te houden op het voorplein. De
evenementencommissie wil de aandacht meer op de tuinen en het tuinieren vestigen
en zoekt eigenlijk voor iedere laan nog een coördinator, die samen met zijn/haar me
detuinders iets leuks bedenkt voor de eigen laan. Voor de Maluslaan heeft Carla Levers
zich aangemeld, maar voor de andere lanen is er nog niemand gevonden….
 
Op alle lanen mogen trouwens wel kramen staan waar de leden hun spullen kunnen
verkopen. De kramen zijn te bestellen in de kantine of per e-mail aan Bmtromp@het
net.nl.  De kosten zijn 10,00 euro per kraam.
 
Wilt u meehelpen om deze dag tot een succes  te maken of heeft u nog leuke ideeën,
meld u dan aan bij Bart. Hij is er vast blij mee!
 
Tenslotte hopen we natuurlijk allemaal op een schitterende, zonnige dag met veel
publiek!
 
Bart Tromp/Joke Groskamp
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Lekker eten en drinken én vele tuinen om te bezoeken!
Maar ook!   Muziek uit de jaren ’60 • Loterij • Keramiek •

Koken met groente • Bijen en honing •
Wedstrijd van origineel opgemaakte groenten-,fruit- en/of bloembakken

En voor de kinderen is er een grote Natuurspeeltuin waar ze 
kunnen spelen en deze dag zelfs Pijl-en-Boog mogen schieten!

Komt u gezellig langs?

Zaterdag 2 juli van 10.00-17.00 uur is het weer
Open Tuindag bij Volkstuinvereniging Zonder Werken Niets

Het thema is dit jaar: 

Back to the Sixties!
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