
De Kaartclub
Zin om eens in de 2 weken op

woensdagavond gezellig te
klaverjassen?

Plaats van handeling: de kantine van
Tuindersvereniging ZWN

Van der Aartsportpark, Vondelweg 25
Haarlem

U kunt zich aanmelden bij de
voorzitter

Anja Stoop tlf. 023 5270189 of bij
secretaris Gerard de Kuyper

023 52564 64
Er worden 3 ronden gespeeld.

U bent van harte welkom!!

Sinds 8 oktober behoort ZWN tot de eredivisie van natuurvriendelijke volkstuinen
parken. In 2012 hadden we al drie van de maximaal vier stippen weten te bemachtigen
van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Wethouder Merijn Snoek plaatste
tijdens een feestelijke middag symbolisch de vierde stip. Hij gaf daarbij aan veel belang
te hechten aan de ontwikkeling van groen en toonde zich blij dat bewoners van
Haarlem zelf het initiatief nemen om hun woonomgeving mooier te maken. 
De middag begon met de onthulling van een Ooievaarsnest door Tiny Groot, wiens
inmiddels overleden man Antoon jaren geleden al plaatsing van zo’n paal bepleitte. Het
“Antoon Groot nest” wacht nu op de komst Ooievaars. Daarna overhandigde Ans
Hobbelink van de landelijke tuindersvereniging AVVN het keuringsrapport aan voor
zitter Bert van Velzen. Zij prees de initiatieven en de samenwerking binnen de vereni
ging. “Jullie zijn de enige vereniging in Haarlem met zo’n keurmerk” benadrukte ze.

Agenda
 
 

Kerst-Inn
Woensdag 21 december

1700 uur
 

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 7 januari

11 uur
 

Garant bestellijst inleveren!
 Tot 8 januari brievenbus winkel

 
Cursus snoeien van fruitbomen

Zaterdag 25 februari
10.30 uur kantine

(zie pag. 8)
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Het Antoon Groot ooievaarsnest aan de Noorder

laan.             Fotos J. Levers

Tiny Groot onthult het bord waardoor het ooievaarsnest officieel bewoonbaar is verklaard.

ZWN heeft op de Noorderlaan een echt ooievaarsnest!
Op de dag dat we de zo felbegeerde vierde stip van het AVVN kregen, werd, heel
toepasselijk, door Tiny Groot het ooievaarsnest in gebruik genomen. Ze hoefde
daarvoor niet  de lange paal onder het nest te beklimmen. De handeling bestond uit
het onthullen van een fraai houten bord met daarop de naam van haar helaas overleden
man. Het Antoon Groot-nest. ZWN herdenkt op deze manier een tuinder die de afgelo
pen jaren van bijzondere betekenis is geweest voor de vereniging. Of deze actie de
komst van een stelletje ooievaars zal bespoedigen is natuurlijk afwachten. Er wordt al
druk gespeculeerd waarbij onderwerpen als verkeersdrukte, hoogte, begroeiing en
dergelijke worden genoemd. Het belangrijkste is natuurlijk dat er kandidaten zijn en ...
kikkers! De laatsten zijn er in overvloed en het jonge paar zou zo maar eens afkomstig
kunnen zijn van het nest ten noorden van de ruine van Brederode.             DS

Proefopstelling van het ooievaarsnest. Foto Carla

Hoe het ooievaarsnest een plek kreeg
Afgelopen jaar heb ik veel ooievaars ge
spot in de polder voorbij Spaarndam. Dit
heeft mij herinnerd aan een gesprek jaren
geleden met Antoon Groot, die vroeg of
het niet mogelijk was om een ooievaars
nest op ons tuincomplex te bouwen.
 
Het leek mij een goed idee om binnen het
bestuur een discussie hierover aan te gaan,
mede na aanleiding van de Herkeuring
Natuurvriendelijk Tuinieren wat dan weer
een extra vink gaf voor het keurmerk.
 
Nadat ik contact met Tiny Groot had
opgenomen, en Tiny het een geweldig idee
vond, is het nest ter nagedachtenis naar
Antoon Groot vernoemd. Het bord met
de naam is verzorgd door Kees Gerst.
Een sponsor was snel gevonden; Flip
Henstra vond het een goed idee.
 
Na enig zoekwerk op internet kwam ik bij
de stichting *De Lokkerij* in Drenthe
terecht. De beheerder heeft mij diverse
tips gegeven o.a. over de hoogte, aanvlieg

route, en de juiste plek op ons tuincom
plex. Zij hebben ook het nest geleverd, dat
daar met de hand gemaakt wordt. Opge
haald door Aard Koenekoop en onderge
tekende.
 
Met inzet van Gerard Soonius, die de paal
en de schoren heeft verzorgd, de Firma
van Galen die de constructie waarop de
paal en het nest rust heeft verzorgd. Was
het aan Bert Mooijekind, Aard Koene
koop en mijzelf om een betonnen plaat te
maken waar het geheel op rust.
 
De volgende personen hebben geholpen
om het plaatsen van het nest te realiseren:
 Hans Hein,  Ronald van Broekhuizen,
Gerard Soonius, Enee La Gro, Flip
Henstra,  Ben Timmermans, Aard Koene
koop, Cees Pel, Rob Zwart, Gerard de
Kuyper, Pim van Leeuwen, Bert van Vel
zen.
Hiervoor respect en onze hartelijke dank
voor al het verrichte werk.
                                   Bert van Velzen
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Postelein of Postelijn? Ja, wat moet het zijn.

Veel mensen tegenwoordig weten niet hoe het smaakt, hoe je het klaarmaakt en waarschijnlijk ook niet

hoe je het schrijft. Sommigen weten niet eens dat het bestaat! Terwijl het ooit in kisten bij de groenten

man stond. Het leuke is dat er bij ons een tuinder is die al jaren dit gewasje kweekt. Juist om de bijzonde

re, mild zure smaak. En erg moeilijk te telen is het niet, al is het niet zo gemakkelijk als bijv. andijvie, dat in

keurige rijtjes in een vak ernaast staat. Leonie de Winter (B..) heeft de kunst van haar ouders afgekeken

en controleert na 14 dagen de jonge plantjes. Over nog eens 14 dagen kan ze oogsten. DS

De vraag van Fija
In het vorige blad van de Tuinfluiter
vroeg ik of iemand wist welke struik
dit was.
Leuk dat ik twee reacties kreeg!
De ene was van Dick Saher, hij dacht
dat het een Japanse Mispel was. Eef
van Huijsteede denkt dat het een Ja
panse Kweepeer is. Ik denk dat hij het
bij het rechte eind heeft, hij lijkt er
precies op. Het enige wat me nog niet
duidelijk is, of je er jam of zo van kan
maken. Hij is veel kleiner dan de ge
wone kweepeer die aan een boom
groeit.
Leuk om op deze manier achter een
onbekende plant te komen, op je tuin!
 
Fija van Bekkum, Singel 19
 
Redactie: Een mispel is het zowiezo niet,
een Japanse kweepeer is ook niet hele
maal correct. Het is de Chaenomeles ja
ponica: Japanse sierkwee of Japanse
dwergkwee. Is nauw verwant aan de
kweepeer en je kan er ook prima jam
van maken. 

Misschien heeft u zich de afgelopen
zomer ook wel eens afgevraagd
wat dat nou toch wel voor een

groeisel is. "Het lijkt wel op een ....
maar aan de andere kant heeft het

ook wel wat weg van een puntje
puntje. Als u daar een foto van zou

maken en naar de redactie op
stuurt dan kunnen al uw collega

tuinders zich daar eens over
buigen!

Vervolg tekst voorpagina:
Een van de initiatiefnemer is Eef van Huijssteeden. “Takkenwallen, IJsvogelwanden,
stapelmuren hebben we allereerst natuurlijk gerealiseerd voor de natuur zelf. We zien
nu steeds meer padden, kikkers, egels en vogels. Recent vlogen er nog 4 IJsvogels
achter elkaar aan op ons volkstuinenpark!”
Steeds meer tuinders pakken het natuurvriendelijke tuinieren op. Het is daarmee echt
een gezamenlijke prestatie. Natuur en moestuinieren gaan prima samen.
Van Huijssteeden: “En minstens zo belangrijk: we doen het niet alleen voor de natuur
en voor onze tuinders, maar voor bewoners van Haarlem-Noord. Steeds meer gezin
nen weten onze prachtige natuurspeeltuin te vinden. En dagelijks wandelen verstande
lijk gehandicapten van het Duinhuis over ons volkstuinenpark. Prachtig toch.”
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Tuin Resultaat Tuin Resultaat Tuin Resultaat Tuin Resultaat
B	01 TV L	01	 V H	01 G N	01 TV
B	02 TV L	02	A V H	02 V N	02 G
B	03 V L	02	B V H	03 S
B	04 G L	02	C G H	04 V M	02	A V
B	05	 G L	03 TV H	05 G M	02	B V
B	06 G L	04 V H	06 G M	04 G
B	07 G L	05 TV H	07 G M	06 G
B	08 V L	06 V H	08 TV M	08 V
B	09	 V L	07 TV H	09 G M	10 V
B	10 V L	08 V H	10 G M	12 G
B	11 V L	09 V H	11 G M	14 G
B	12 G L	10 V H	12 V M	16 G
B	13 G L	11 V H	13 TV M	18 V
B	14 V L	12 G H	14 TV M	20 V
B	15 G L	13 G H	15 G M	22 S
B	16 G L	14 V H	16 V M	24 V
B	17 V L	15 G H	17 G
B	18 G L	16 V H	18 G S	01 V
B	19 G L	17 G H	19 TV S	02 V
B	20 V L	18 G H	20 G S	03 V
B	21	 V L	19 G H	21 G S	04 V
B	22 TV L	20 V H	22 G S	05 V
B	23 V L	21 V H	23 V S	06 V
B	24 G L	22 V H	24 TV S	07 G
B	25 TV L	23 G H	25 V S	08 G
B	26 G L	24 TV H	26 G S	09 G
B	27 G L	25 V H	27 G S	10 G
B	28 V L	26 V H	28 G S	11	 V
B	29 G L	27 V H	29 G S	12	 G

L	28 TV H	30 TV S	13 G
L	29 G H	31 G S	14 G
L	30 V H	32 G S	15 G
L	31 V S	16 G
L	32 G S	17 TV
L	33	Z V S	18 G
L	33	N V S	19 G
L	34 TV S	20 G

S	21 G
S	22 G

ZWN	Resultaten	tuinkeuring	najaar	2016

Berkenlaan
Lijsterbeslaan
Hazelaarlaan
Noorderlaan

Hazelaarlaan Noorderlaan

Berkenlaan Lijsterbeslaan

Maluslaan Singel

19 6 6 1
1

63 52 18 2

Maluslaan
Singel

Totaal:	
14 7
5 7 0 1

1 0

0 1 0

0
10 21 6 0

13
22
135

Onderdeel Totaal
29
37
32
2

Goed Voldoende Te	verbeteren Slecht
14 11 4

47% 

0% 0% 

39% 

0% 0% 13% 

0% 0% 1% 0% 0% 
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Wouter de Groot, oud-Bouwcommissievoorzitter en zijn opvolger Lodewijk van Roij bespreken het taxa

tierapport van het tuinhuisje M2. 

Even voorstellen
Lodewijk van Roij

 
Sinds eind oktober ben ik de nieuwe
voorzitter van de bouwcommissie. Het
leek me leuk om iets extra's te doen voor
de vereniging en dan moest het natuurlijk
wel iets zijn waar ik een klein beetje ver
stand van heb en wat ik leuk vind.
 
Ik heb altijd wel iets met bouwen gehad.
Zo heb ik planologie en nog een paar jaar
stedebouw gestudeerd en vanuit mijn
werk voor de Rijksdienst Cultureel Erf
goed heb ik te maken met allerlei verschil
lende bouwplannen. Verder heb ik zo'n
tien jaar aan onze jaren '30-woning in de
Jan Luijkenstraat geklust om er iets moois
van te maken. Die bouwervaring is er dus
wel en toen de oproep kwam voor een
nieuwe voorzitter had ik me meteen aan
gemeld. Voor je het weet zit je dan in het
bestuur en komen er allerlei zaken op je
af, varierend van een nieuw sleutelplan, het
taxeren van de huisjes tot en met het
ondertekenen van bonnen voor een nieu
we boormachine.
 
In 2001 ben ik met Ellen in Haarlem komen
wonen in de prachtige Vondelbuurt. In
Amsterdam miste ik de groene omgeving
die je hier wel vindt met mooie bomenla
nen en de landerijen, sportvelden en re
creatief groen om de hoek. Ik ben opge
groeid in Brabant en was verwend met een
grote tuin met een grote zandbak en waar
je zelfs hutten kon bouwen. Hier in de
Randstad is dat een enorme, bijna niet te
veroorloven luxe. 
 
Maar gelukkig kun je het rijke gevoel van
ruimte en groen hier bij ZWN terugvin
den. Ik vind het een prachtig complex en
ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen
om dat zo te houden. Voor de komende
jaren is er in elk geval genoeg te doen.

De Bouwcommissie is op zoek naar handige vrouwen en mannen die het leuk vin
den een klus te plannen en uit te voeren. Het varieert van schilderwerk tot reno
vatie en kleine verbouwingen. Voor nadere informatie kunt u een mailtje sturen
naar: zwnvzbouwcie@gmail.com
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ZWN  Natuurlijk!!

Permacultuur in de moestuin – monocul
tuur, polycultuur en combinatieteelt
In de meeste tuinontwerpen, tuinderij of
landbouw wordt vaak één functie of eigen
schap van een plant benut, of hoogstens
slechts enkele eigenschappen, bv. sier
(bloemen, kleuren) of voedselproductie.
Er is dan sprake van een monocultuur.
Deze werkwijze is echter gevoeliger voor
plagen en neemt in verhouding veel ruim
te in beslag. Er moet ook veel werk verzet
worden om deze (tegennatuurlijke) situa
tie in stand te houden: plaagbestrijding,
beregening/drainage en bewerking van de
bodem na het zaaien en oogsten. Verder
zijn er nadelige effecten zoals verschraling
van de bodem, veel watergebruik en veel
gebruik van bestrijdings- en bemestings
middelen.
Polycultuur heeft te maken met de functies
en samenwerking bij planten. Kijk je bij
voorbeeld naar een willekeurige boom,
dan zal je zien dat die veel functies heeft:
levert microklimaten, houdt vocht vast,
filtert grondwater, produceert zuurstof en
koolwaterstoffen, filtert de lucht van stof
en pollen, voedt en beschut dieren in en
om de boom, beschermt tegen hevige
regenval, vangt dauw, geeft schaduw, etc.
 Bij polycultuur wordt in de permacultuur
gekeken naar alle functies van een plant en
de werking tussen de planten, dus zowel
naar de elementen als naar het systeem.
Omdat permacultuur stabiele eetbare
ecosystemen creëert, is er een dynamisch
evenwicht, waardoor er veel minder werk
nodig is voor het in stand houden van de
gewassen. Natuurlijke processen in het
systeem nemen het werk over door de
samenwerking tussen planten onderling en
tussen planten en insecten, andere dieren,
schimmels en bacteriën.
 
En dat brengt ons bij polycultuur in de
(eenjarige) groenteteelt, oftewel de com
binatieteelt. Een simpel voorbeeld van
deze multifunctionaliteit en de positieve
wisselwerking is de zogenaamde combina
tie “de drie gezusters”: mais, (stok)bonen
en pompoenen. Al deze gewassen zijn
eetbaar. Mais biedt de ‘stok’ waarlangs de
bonen kunnen groeien, de bonen leggen
stikstof vast uit de lucht waardoor de mais

beter kan groeien en de wortels van de
mais geven suikers af waar de stikstofbin
dende bacteriën goed op gedijen. De
kruipende pompoen beschermt met grote
bladeren de bodem tegen uitdroging. De
bloeiende bonen en pompoenen trekken
insecten aan die nodig zijn voor de be
vruchting. Zet je er nog een goede bijen
plant bij, dan wordt het systeem nog meer
versterkt. Vooral in Noord- en Zuid-A
merika en Zuid-Europa wordt deze com
binatieteelt veel toegepast. Een andere
combinatie is bv. bonen met tomaat en
rode kool (en radijsjes). In diverse tuin
boeken en op internet zijn meer voorbeel
den te vinden van gewassen die elkaar
versterken.
 
Polycultuur kan trouwens ook worden
toegepast met vaste planten. Die combi
natie noemen we een ‘gilde’. In een gilde
hebben planten vele functies en zijn er
talrijke versterkende relaties tussen
bomen, struiken en kruiden. Plantengildes
zorgen voor biodiversiteit, veerkracht en
balans. We vinden ze in de vrije natuur,
maar we kunnen ze zelf ook ontwerpen.
In de tuin planten we een gilde rond een
(bestaande) (fruit)boom. Zo’n gilde be
staat uit een stapeling van hoog naar laag
(in de bodem), dus boom, klimmer, hoge
en/of lage struik, kruid en bol/knol. Een
gilde kan dan bijvoorbeeld bestaan uit een
zwarte els (stikstofbinder), kamperfoelie,
hazelaar, braam, munt, rabarber en das
look. Een ander geschikt plantengilde kan
zo worden gevormd rond een appelboom
met een akebia (klimmer, bijenplant),
stokroos (struik, kleigrond), afrikaantjes/
artisjok/aardbei (kruid) en knoflook (bol/
knol). Meer informatie en suggesties voor
goede samenstellingen zijn te vinden op
www.saiwala.nl/plantengildes.asp bij de
Gildevinder.
 
Joke Groskamp
(met dank aan Rob van Deursen (Stichting
Saiwala)
 

Ingezonden brief
Niet lang nadat het nest voor de
toekomstige ooievaars was opge
leverd, berichtte Bert Vrenegoor
(S21) ons het volgende:
 
Op den Dag des Heeren, maar eens
even in den pen geklommen, aangaan
de het een, en het ander, omtrent het
logement van onze uilenbroeders.
Onzen geliefde voorzitter maakte mij
attent op de aanwezigheid van beton
plex, overgebleven van het ooievaars
nest aan de Noorderlaan!
 
Met behulp van en door mijn liefheb
bende eega is zo het een en ander tot
stand gekomen. Na het timmer- en
schilderwerk en met behulp van de
buurman en -vrouw, opgehangen op
een hoogte van ongeveer 5 meter. De
maten voor deze kast zijn overgeno
men van de Vogelwacht.
Hopende op bewoning van de kast,
verblijf ik, hoogachtend, 
 
(Het is nu afwachten welke vogelsoort
het eerste zijn intrek zal nemen.. red.)
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Natuurvriendelijk tuinieren: ZWN krijgt hoogste
onderscheiding!

Over de heemtuin zegt het rapport: “Mooi beschut en rustig hoekje met bosplanten
en vijvertje. Ideale drink/badderplek voor vogels. Het is nu beter te vinden door een
duidelijk pad meteen links vanaf het hoofdpad. Informatieborden voor bezoekers zijn
mooi in huisstijl en duidelijk en consequent van opbouw.” De verhoogde bakken bij
het Kruijdhuis vallen ook in de smaak: “Mooi uitgevoerde halfopen ruimte met ver
hoogde plantenborders, met geur- en tastplanten, speciaal voor rolstoel patiënten.” En
natuurlijk zijn we tijdens het beoordelingsbezoek ook langs de bijenstal geweest: “Er
zijn bijenkasten van de imkers van ZWN geplaatst, o.a. in de heemtuin. Honingverkoop
bij de imker. Een mooie demonstratiekast staat in de heemtuin. De imkers houden hun
kennis bij d.m.v. cursussen en geven graag voorlichting aan belangstellenden op het park.”
 
Het grote insectenhotel staat op een mooie opvallende plek. Er zijn nog meer grote
hotels bij gekomen op andere plekken in het park. Bij de speeltuin is een perceel inge
zaaid met insectenlokkende akkerbloemen. Voor de bekijk en de pluk! Er zijn veel
bankjes voor wandelende bezoekers, o.a. bij de natuurspeeltuin. Mooie houten bankjes
nodigen uit om even lekker te zitten en te genieten.

De vierde stip!
In de vorige Tuinfluiter stond het grootste deel van het AVVN's keurings

rapport. We sluiten nu af met het hoofdstuk "Bijzondere elementen".
 
In het rapport is er veel aandacht voor onze bijzondere elementen. Allereest de na
tuurspeeltuin. “Het oude speelveldje is ten koste van het verouderde schooltuintje
enorm uitgebreid met een hoge begroeide heuvel met glijbaan, een echte pomp om
met stromend water te experimenteren, slootje met planken erover, stronken, grote
wilgenhut met aangebouwde tunnel, pallethut, een stoere klimboom, megagrote
zandbak”.
 
 

De kantine werd smaakvol versierd door de dames

Soonius, Levers en Van Velzen. Foto's Carla

Veel tuinders hadden zich verzameld op het terras

in afwachting van de festiviteiten. Foto Jan LeversAnne en de as. secretaris Jeroen Doornbosch
Kantinebaas Bart Tromp schenkt ruimhartig
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Kees en Carla op een zomerse zaterdag. DS

Veel tuinders komen zaterdag genieten van de kook- en bakkunsten van Kees Gerst. Hier is hij bezig met

een smakelijke, indische creatie. Heeft u de kantine ook al eens tijdens lunchtijd bezocht? Geniet van een

heerlijke kom soep, uitsmijter of de maaltijd van de dag. DS

De laatste ledenvergadering van 2016
Bij elk bezoek van een ledenvergadering
realiseer ik me dat het tijdstip van aanvang
toch een stuk prettiger is dan vroeger,
toen die nog in de avond georganiseerd
werd. Om kwart voor twee zat de kantine
al aardig vol. Zoals elk jaar staat de herfst
vergadering in het teken van de financiën,
de bestuursformatie en de bezetting van
de commissies.
 
Een ander belangrijk punt was de goed
keuring door de leden van de nieuwe re
glementen. Dat had nogal wat voeten in
de aarde. Het werd niet duidelijk of tuin
ders hun rechten uit het verleden zouden
verliezen. De nieuwe regels zijn recht
streeks overgenomen uit de standaardre
glementen van koepelorganisatie AVVN.
Die moeten echter wel aangepast worden
aan de behoeften van de diverse vereni
gingen. Bovendien bleek dat de wensen
van onze leden, ingebracht bij een vorig

jaar opgerichte commissie, niet waren
meegenomen. Met de ideeën over oa. het
onderwerp geluidshinder bleek niets ge
daan te zijn. Ik zelf had het voorstel inge
diend om elke dag, ook op zondag, na 12
uur gevrijwaard te zijn van geluidsoverlast,
maar dit terzijde. Het bestuur besloot na
ampel beraad het voorstel in te trekken
en nader uit te werken. De leden werd
gevraagd de reglementen (nogmaals) te
beoordelen en hun wensen kenbaar te
maken. Uiteindelijk zullen die op een
aparte vergadering worden doorgespro
ken en vastgesteld.
 
Onze secretaris Leo Pel treedt af en wordt
opgevolgd door Jeroen Doornbosch. Aan
deze wisseling van de wacht werd hoege
naamd geen aandacht besteed, terwijl een
dankwoord cq. bloemetje richting Leo
toch wel op zijn plaats was geweest. Dit
geldt ook voor de aftredende voorzitter

van de Winkelcommissie Tous Wijkhuisen
en van de Bouwcommissie Wouter de
Groot. De laatste wordt opgevolgd door
Lodewijk de Roij. Hij heeft zich elders in
dit blad aan u voorgesteld. Duidelijk is al
wel dat zijn commissie ernstig verlegen zit
om kundige mensen. De bedoeling is oa.
dat de Krantenloods volgend jaar van
nieuwe wanden wordt voorzien. Tevens
zoekt men naar taxateurs, die na een korte
opleiding worden ingezet bij de verkoop
van tuinhuizen. De opvolger van Tous is
Leo Pel. Ook hij is op zoek naar assisten
tie. 
 
Tot slot gaf penningmeester Bert een
duidelijk beeld van de financiën. Die bleken
rooskleuriger dan gedacht, wat voor een
belangrijk deel te danken was aan het se
rieuze schema van terugbetalingen door
de oud-penningmeester.      
Dick Saher

Cursus snoeien
Op zaterdag 25 februari 2017 geven Bert Vrenegoor en Eef van Huijs

steeden een minicursus snoeien van fruitbomen.
 

We beginnen om 10.30 uur in de kantine. Bert zal vertellen over het onderhoud
van een snoeischaar (slijpen e.d.) en over de verschillende soorten scharen en

zagen. Daarna gaan we ons volkstuinenpark op om in de praktijk te laten zien hoe
je een fruitboom snoeit. Denk alvast na of je jouw fruitboom aan een snoei wil
laten onderwerpen. Aanmelding vooraf is niet nodig. Na afloop ontvang je ook

nog een klein cursusboek.
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Winkelnieuws
Ook voor de winkel is inmiddels de winterstop weer begonnen. Tot eind januari
houden wij het even voor gezien! We hebben deze zomer afscheid genomen van Hans
Weel, die inmiddels is verhuisd naar Friesland. In oktober heeft Tous Wijkhuizen ons
helaas laten weten dat ook zij stopt met de winkel, nadat zij hier vele jaren haar tijd en
energie in heeft gestoken. Vanaf deze plek nogmaals onze dank voor alle uren die Hans
en Tous zich voor de winkel hebben ingezet.
Dit betekent echter wel dat de winkelcommissie behoorlijk is uitgedund. Gelukkig heeft
het bestuur Leo Pel bereid gevonden om de winkel onder zijn hoede te nemen. Maar
daarnaast zijn we ook op zoek naar versterking voor de winkel. Lijkt het u leuk om
dienst te doen in de winkel of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen
met Leo via zijn e-mailadres info@jbpel.com.  En u weet natuurlijk dat u als lid van de
winkelcommissie geen Algemeen Werk hoeft te doen!
 
Leo gaat zich voor de winkel in eerste instantie met praktische zaken bezighouden. Hij
wil de winkel graag meer onder de aandacht brengen bij de tuinders. Op zijn verzoek
heeft het bestuur daarom budget beschikbaar gesteld voor een verbouwing om de
entree van de winkel te verplaatsen. Het plan is om de ingang aan de zijkant niet meer
te gebruiken. In plaats daarvan worden aan de voorzijde van de winkel grote open
slaande deuren geplaatst, net zoals bij de kantine. Bij goed weer kunnen we de deuren
dan opengooien en het terrasje gebruiken om grond en dergelijke neer te zetten. Leo
heeft speciaal voor de winkel ook een marktkraamp in elkaar gezet, waarop we onze
aanbiedingen kunnen plaatsen. Later in het seizoen zullen er waarschijnlijk ook vrien
delijk geprijsde groenten- en kruidenplanten in het assortiment worden opgenomen.
 
Het zal u niet zijn ontgaan dat na de keuring voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren
van het AVVN een aantal artikelen uit het assortiment zijn verdwenen (patentkali,
bitterzout, NPK-korrels). We zijn nog aan het nadenken over een goed alternatief, dat
we misschien zelf kunnen samenstellen met bloedmeel, korrelkalk en beendermeel. U
hoort hier te zijner tijd meer over. De grond van onze leverancier Hydra voldoet
gelukkig wel aan de regels en zal volgend jaar dus weer gewoon verkrijgbaar zijn.
 
Bij deze Tuinfluiter vindt u zoals gebruikelijk voor de leden ook weer de Garant cata
logus met het bijbehorende bestelformulier.
De bestellijsten dienen vóór 8 januari 2017 te worden ingeleverd. Dit kan UITSLUI
TEND door ze te deponeren in de brievenbus van de WINKEL (dus niet in de brie
venbus van de bestuurskamer of aan het voorhek).
Vanaf eind januari kunnen de bestellingen weer worden afgehaald in de winkel. Hierover
verschijnt tegen die tijd ook nog een Nieuwsbrief. De levering van de bestelde aard
appelen zal eind februari/begin maart volgen.
 
Verder kunnen we nog melden dat er onlangs nieuwe gasflessen zijn geleverd. Heeft u
deze winter nog gas nodig, dan kunt u voor een afspraak bellen met Leo: 06-22668136. 
Tot slot wensen wij u een mooie winter toe en zien u volgend jaar graag weer terug
in de winkel!                     Namens de winkelcommissie, Joke Groskamp
 

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

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

De Nationale
Proeftuin
 
De Zaadruilbeurs van de Nationale
Proeftuin/AVVN is de ideële zaadruil
beurs van Nederland. Je kunt er gratis
zaden aanbieden en aanvragen. Het
gaat om zelfgekweekt en daardoor bi
o-divers zaad, dat wordt aangeboden
door hobbytuinders en andere plan
tenliefhebbers. De ruilbeurs is opge
richt om de biodiversiteit te bewaren.
Door grootschalige landbouw  neemt
de genetische variatie binnen de ge
wassoorten namelijk af en via de Nati
onale Proeftuin kan de traditionele di
versiteit blijven bestaan.  Toevallig
staat in de wintereditie van het AVVN
ledenblad De Tuinliefhebber hierover
een artikel met meer informatie.
 
Voldoende reden dus om eens een
kijkje te nemen op de website www.
denationaleproeftuin.nl want daar is
het volledige aanbod te zien. Er zijn 3
categorieën: moestuin/groenten en
kruiden, siertuin, wilde plantentuin.
Voor de siertuin en de wilde planten
tuin is er al meer te vinden, zoals
Kaapse Fuchsia , Zwartmoeskervel of
Zwarte Lathyrus, maar het aanbod
voor de moestuin is nu nog beperkt
tot advertenties voor boomspinazie
en rode melde. Aanbod van nieuw
zelfgekweekt zaad wordt dus op prijs
gesteld!
Iedere advertentie bevat naast een af
beelding van het aangeboden zaad een
pagina met aanvullende informatie,
zoals bloeitijd en wijze van bestellen.
De spelregels zijn duidelijk vermeld,
zowel voor de aanbieder als voor de
vrager.                                 JG

Iets voor jou?
De winkel wil zich volgend jaar anders
presenteren. We zijn op zoek naar vrijwil
ligers die het leuk vinden de winkel in te
richten en natuurlijk tuinders te helpen bij
hun inkopen. Kom eens langs!
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SOEP !!!
Het wordt buiten al steeds guurder, het
regent flink en de wind raast door het land
met harde windstoten, tijd om lekker
ouderwets thuis bij de houtkachel te ge
nieten van een winters soepje. Dat doet
me trouwens denken aan 12 november,
de dag van de tuinkeuringen. Ik was ’s
ochtends voor mijn doen al vroeg op de
tuin. Het was de voorgaande nacht be
hoorlijk koud geweest met zelfs de eerste
nachtvorst, want de plassen op de tuinen
waren bedekt met een laagje ijs en de
laatste groene blaadjes aan de struiken
waren bedekt met rijp, mooi om te zien!
Maar voor de aanwezige tuinders, be
stuursleden en tuincommissie was het
behoorlijk afzien met deze temperatuur.
Gelukkig had Leonie in de kantine gezorgd
voor twee grote pannen met zelfgemaak
te erwtensoep, die samen met stokbrood
en spek, gretig aftrek vonden. Het was een
gezellige drukte en binnen de kortste
keren was alles schoon op! Bedankt Leo
nie, het was heerlijk!

Om in ‘soepstijl’ te blijven, is hier dan voor
de liefhebbers nog een recept voor pom
poensoep.
Ingrediënten: 1 pompoen (ca. 1,5 kg), 1
liter bouillon, 2 uien, 1 teentje knoflook,
½ prei, 1 winterwortel (geschild), 2 thee
lepels kerriepoeder, ½ theelepel cayenne
peper, 1 theelepel kurkuma, 1 theelepel
komijn, scheutje olie, 1 dl kookroom.
 
Snij de pompoen doormidden, verwijder
de pitten (die kun je trouwens prima
drogen en roosteren!). Snij de pompoen
en de winterwortel in blokjes, snipper de
ui en snij de knoflook fijn, was de prei en
snij deze in ringetjes. Verhit de olie in een
pan en fruit de ui. Voeg de knoflook toe,
bak kort mee en voeg de kerrie, cayenne
peper, kurkuma en komijn toe. Roer goed
door elkaar en voeg de pompoen, wortel,
prei en bouillon toe. Breng alles aan de
kook en laat ca. 30 minuten koken tot de
pompoen zacht is. Pureer de soep met de
staafmixer en voeg de kookroom toe.
Eventueel op smaak brengen met zout en
peper en smullen maar! (nog veel meer
recepten met pompoen zijn te vinden
op www.pompoensoep.info)
 
En wat doe je dan met die pompoenpitten?
Voor een lekker snackje: Wassen en dro
gen, omschudden met wat olijfolie, boter
en zout, uitspreiden op een bakplaat en ca.
15 minuten in een hete oven roosteren
tot ze krokant en goudbruin zijn.
 
JG

Het eind van dit jaar nadert snel  en
dat  betekent ook dat de kerstdagen

er aan gaan komen.
Het begint een goede traditie te 

worden dat  rond die tijd  de Kerst-
Inn wordt  gehouden.

 
Op  woensdag 21 december  be

ginnen we rond  17:00.
 

Plaats van handeling is  buiten voor de
kantine. De  aanwezigen  worden ge

trakteerd op
oliebollen
glühwein

kerstbrood
erwtensoep

broodjes met beenham
 

De kerstman heeft  toegezegd, dat hij
ons met een bezoek zal vereren.

Het belooft weer enorm gezellig te
worden.

 
Deelname is  gratis, wel vragen we 
dat u even doorgeeft met  hoeveel

personen u denkt te komen.
Stuur  svp een mailtje  naar:   

zwn-ec@ziggo.nl
Jan Levers, evenementencommissie

60 Jaar Tuinfluiter, hoe vieren we dat? 
Ja, zo zat de redactie van uw Tuinfluiter
op een zonnige dag in juli bij elkaar om te
brainstormen over een passende invulling
van dit jubileum. Van Leo Pel, toen nog
secretaris, hadden we alle uitgaven ter
beschikking gekregen die hij in het archief
had kunnen vinden en dat was gelukkig
héél veel! Ook het speciale blad uit de
cember 2006 ter ere van het 75-jarig be
staan van ZWN was een grote inspiratie
voor ons, net zoals het jubileumblad ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum in
1981, dat Flip graag ter beschikking stelde.
En natuurlijk hadden we ook nog ons eigen
archief.
 
In eerste instantie leek het ons leuk om
een extra wintereditie uit te brengen,
waarin we u konden meenemen in die 60
jaar geschiedenis van ons verenigingsblad.

Het bestuur was enthousiast, dus er stond
ons niets meer in de weg om te starten.
Maar hoe pak je zoiets aan? Om te begin
nen hebben we het archiefmateriaal  ge
woonweg in 3 willekeurige stapels ver
deeld en hebben ieder een deel voor onze
rekening genomen om door te lezen en te
bedenken wat en hoe we op papier zouden
zetten. Ik kan u verzekeren dat het een
klus was die me soms slapeloze nachten
heeft bezorgd!
Wat kwam er zo naar voren bij het door
lezen? Nou, om maar eens iets te noemen
(in willekeurige volgorde):
het blad verscheen oorspronkelijk in
A5-formaat; het verscheen oorspronkelijk
iedere maand; soms werden 2 of 3 maan
den samengevoegd tot 1 nummer; vanaf
jaargang 52 (nr.2)wordt de Tuinfluiter in
kleur gedrukt; de lanen hadden oorspron

kelijk andere namen; de boetes werden in
1961 verhoogd van ƒ 1,00 naar ƒ 2,50!; bij
tuinkeuringen werd per laan een winnaar
gekozen; in eigen beheer werden bollen,
rozenstruiken, kerstartikelen verkocht; er
was een eigen bibliotheek met boeken en
tijdschriften; in 1966 betaalde men in de
winkel ƒ 0,75 voor een handharkje!
 
Al snel kwamen we tot de conclusie dat
een extra uitgave toch niet haalbaar was.
We zullen daarom in de komende edities
aandacht besteden aan het jubileum en in
een aantal afleveringen een zo compleet
mogelijk beeld schetsen van die afgelopen
60 jaar, waarin de Tuinfluiter door de jaren
heen verslag heeft gedaan van het wel en
wee bij ZWN.
 
JG
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers,
Mijn eerste maanden als secretaris van
onze vereniging zitten erinmiddels op.
Zoals in de Tuinfluiter van het najaar al
aangegeven heb ik in mijn dagelijks werk
ook veel van doen met een bestuur en het
secretariaat wat daarbij hoort. Deze job
is toch wel even anders en er komt nog
best een hoop (werk!) bij kijken. Gelukkig
heeft de vereniging een gedegen bestuur
en zijn deze niet te beroerd om de nieu
welingen bij te staan en te zorgen dat het
werk gewoon gedaan wordt.
 
Nu dan de bestuurstafel! Eén van de eerste
zaken die op de agenda stond was het
ooievaarsnest. Het bestuur heeft zich daar
sterk voor gemaakt en met de hulp en
inzet van veel leden is dit gerealiseerd.
Hierdoor heeft ook onze gewaardeerde
oud-tuinder, de heer Antoon Groot, voor

een blijvend aandenken op ons complex
gezorgd!
 
Daarnaast is er een 4e stip uitgereikt in
het kader van het Nationaal Keurmerk
Natuurvriendelijk tuinieren van het
AVVN. Dit is de hoogste onderscheiding
die een tuinvereniging kan ontvangen en
hiermee horen wij tot de eredivisie in deze
categorie. Onder andere de natuurtuin,
maar zeker ook de prachtige speeltuin,
hebben hier positief in bijgedragen.
 
Zoals te lezen valt in de notulen van de
ALV van 29 oktober 2016 gaat het in fi
nanciële zin de goede kant op. Dit jaar
wordt er geen beroep gedaan op het eigen
vermogen en ook in 2017 is er maar een
klein tekort ingecalculeerd.
Ook heeft het bestuur in het najaar af
scheid genomen van 2 bestuursleden,

Wouter de Groot en Leo Pel. In de ALV
is hier wat snel aan voorbij gegaan. Het
was zeker niet de bedoeling om beide
heren hiermee te kort te doen, wij als
bestuursleden weten wat voor belasting
een bestuursfunctie is en zijn daarom ook
zeer veel dank verschuldigd aan de mensen
die deze taak op zich nemen!  Leo en
Wouter, enorm bedankt voor het vel e en
goede werk in de afgelopen jaren, er komt
een passend afscheid!
Tot slot:
Met behulp van de evenementcommissie
en de kantine staan er de komende peri
ode een paar leuke bijeenkomsten op de
agenda, zoals een kerstborrel en de
nieuwjaarsreceptie. Wij hopen jullie daar
te treffen en gezamenlijk een glas te heffen
op een mooi en groeizaam 2017!
Namens het bestuur van ZWN,
Jeroen Doornbosch secretaris.

Onze nieuwe blauwe tractor kan schuiven, maar

vroeger deed het oranje trekkertje het met echte

sneeuw!! We moeten afwachten wat de winter ons

gaat brengen, maar mocht het serieus gaan sneeu

wen, dan zijn er misschien ook dit jaar weer en

thousiaste tuinders die de paden begaanbaar willen

maken. Kunt u in ieder geval de vogels voer bren

gen en wat boerenkool snijden. Hier testte Flip op

de Berkenlaan de door de Bouwcommissie ont

worpen en gebouwde sneeuwschuiver uit.

Met deze mooie spreuk, (wie kon er vermoeden dat er latinisten onder ons verkeren!), wi de redactie van

De Tuinfluiter u prettige feestdagen toewensen en voor volgend jaar veel ontspannen hobbyuurtjes op uw

tuin. En mocht het eens een keertje tegen zitten (woelmuizen, slagregens, voorjaarsstormen of nog meer

onkruid) bedenk dan  "Na de nevelen het licht"  oftewel: Na regen schijnt altijd weer de zon!

Joke Groskamp, Hans van Dijk en Dick Saher

Op de vorige lezersvraag kwamen wel 2 reacties. Toch blijven we het proberen. Boudewijn van L12

maakte weer een prachtige close-up van een bloem. Is het wel een bloem? Dat horen we graag van u!   DS
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Winterperikelen
Het tuinseizoen zit er nu echt wel
op. Bij het begin van de herfst zag ik
tot mijn verrassing op de paden van
mijn tuin tussen de houtsnippers vele
soorten mooie paddestoelen staan.
Maar inmiddels zitten we in het
begin van de winter.

Een periode met somber en guur weer en
met veel regen en wind hebben we inmid
dels achter de rug. En nu hebben we bij
helder zonnig weer met flinke vorst te
maken. Dat betekent bevroren tuingrond
en dichtgevroren sloten. Kortom, niet
voor iedereen uitnodigend weer om nog
te werken op de tuin. Inmiddels zijn alle
planten door de lage temperatuur en
korte daglengte tot rust gekomen. Ik heb
bij hiervoor gevoelige planten al wat
vorstbescherming aangebracht. Verder zal
het werk buiten even moeten wachten.
 
In mijn kas is wel nog het een en ander te
doen. Het is daar lekker uit de wind en
droger en warmer dan buiten wel uit te
houden. Het winterklaar maken van de kas
betekent voor mij het oogsten van mijn
laatste pepers, paprika’s en tomaten. En
daarna het opruimen van alle plantenres
ten. Omdat de automatische raamuitzet
ters niet tegen vorst kunnen, berg ik deze
’s winters thuis vorstvrij op tot aan het
komende voorjaar. De kuipplanten die van
de zomer buiten gebloeid hebben krijgen
in de winter een plekje in mijn kas. Om ze
daar tegen de winterkou te beschermen
staan ze dicht bij elkaar met een hoes als
bescherming er overheen.
Zo heb ik deze planten vorig jaar ook door

de winter heen geholpen. Desondanks
hebben toen toch planten het loodje ge
legd, waaronder de vorstgevoelige
‘Datura’. Terwijl het toch een milde winter
was. Wat ons komende winter te wachten
staat weet ik natuurlijk niet. Maar dit jaar
zou ik graag alles willen overhouden. Wat
doen we hier aan?
 
Omdat ik alleen duurzaam wil tuinieren
valt stoken met fossiele brandstoffen
(waaronder ik ook gas reken) voor mij al
bij voorbaat af. Juist om mijn bijdrage aan
deze duurzaamheid te leveren, heb ik
enige jaren geleden immers zonnepanelen
op het dak van mijn tuinhuisje geplaatst.
Daar heb ik nooit spijt van gehad. Sinds
dien is de aanschaf ervan alleen maar
aantrekkelijker geworden. Ook daarom
kan ik iedereen zo’n installatie van harte
aanbevelen. Ik heb mijn aggregaat sinds
dien dan ook niet meer hoeven te gebrui
ken. In de zomer leveren deze panelen het
meeste energie op. Dat komt dan vanwe
ge de werkzaamheden met elektrisch
tuingereedschap extra goed uit.
 
in de winterperiode is dat een ander ver
haal. De dagen zijn dan aanzienlijk korter.
De zon staat veel lager en er zijn dan meer
dagen met dichte bewolking. Allemaal
ongunstige factoren voor de energiepro
ductie. In de winterperiode is de zonne-
energie dus schaars. Juist dan zal je er
zuinig en verantwoord mee om moeten
gaan. Het is mijn plan om komende winter
en voorjaar de geproduceerde energie
voornamelijk te benutten voor de planten
in mijn kas. Er ligt al een elektriciteitsbe

kabeling vanaf de ‘energiecentrale’ in mijn
tuinhuisje naar mijn kas. Omwille van de
veiligheid gebruik ik in de kas enkel 12V,
net als in een auto.
 
De dagen ga ik verlengen door ’s ochtend
en ’s avonds bij te verlichten. Jonge plant
jes in de kas kunnen dat straks in het
voorjaar goed gebruiken. Als bijeffect
produceert deze verlichting ook enige
warmte. Weliswaar niet veel, maar ik
hoop daarmee toch de temperatuur iets
te kunnen laten dalen. Het mes snijdt dan
aan twee kanten. Voor de productie van
zonne-energie is het een gunstige bijkom
stigheid, dat het in een vorstperiode in het
algemeen toch helder en overdag dus
zonnig weer is.
 
Ter wille van de isolatie van de kas heb ik
In het verleden het glas aan de binnenkant
bedekt met noppenfolie. Maar dat is mij
destijds slecht bevallen. Allereerst is het
een heel gedoe om de foliebanen op maat
te knippen en met clips op het aluminium
frame vast te zetten. Verder ontstaat
tussen glas en folie al snel een groene alg
door vocht en gebrek aan ventilatie. Deze
groene brei houdt ook nog eens een groot
deel van het 's winters toch al spaarzame
licht tegen. En in het voorjaar kun je het
folie weggooien. Wat rest is een grote
schoonmaak. Je begrijpt misschien waar
om ik daar niet opnieuw aan wil beginnen.

 
Wat dan wel? In de winter heb ik voor het
overhouden van alleen de kuipplanten ei
genlijk maar een klein deel van de kas echt

29 november 2016: Dichtgevroren SingelPaddestoelen tussen de houtsnippers.
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Afb. 3 v.l.n.r: .LED-chip, koellichaam, ventilator en driver

Verhouding lichtenergie lichtkleur bij groeilamp.

Foto rechts: gebruikte plantenhoesAfb. 1: kleurencirkel

nodig. Dus hoef ik ook maar een klein deel
bij te verlichten en iets bij te verwarmen.
Als vorstbescherming zijn hiervoor grote
plantenhoezen in de handel. Ik gebruik in
mijn kas deze hoezen en zet ze over mijn
planten als extra bescherming tegen de
kou. Ik hoop het klimaat in deze hoes iets
te kunnen bijsturen. Dat is voor zo’n
kleine ruimte een stuk gemakkelijker dan
voor een hele kas.
 
Mijn keuze is hiervoor gevallen op een
hoes van dik fleecedoek met een maxima
le inhoud van 1m x 1m x 2m (lxbxh). Dit
is voor mij groot genoeg. Ik heb twee zulke
hoezen aangeschaft. Voorlopig staan de
planten onder één zo’n hoes. Komt er
straks toch een langdurige vorstperiode
dan gaat daar als extra bescherming nog
een tweede hoes overheen. Een zelfde
soort werking als bij dubbel glas.
De hoezen zijn licht doorlatend. Hoewel
ze wel het nadeel hebben, dat ze een deel
van het beschikbare licht wegnemen. Ter
compensatie wil ik binnen in deze hoezen
extra verlichting aanbrengen. Ik kies daar
bij voor LED-lampen omdat deze erg
energiezuinig zijn. Maar welk soort LED-
lampen?
 
Hiervoor heb ik eerst zelf wat theorie
opgehaald. Fotosynthese is het proces
waarbij planten met behulp van licht de
kooldioxide uit de lucht omzetten in
voedingstoffen voor de plant. Zo kunnen
ze groeien. Het kleurenspectrum van
daglicht bestaat uit de kleuren van de re
genboog waaronder de primaire lichtkleu
ren blauw, groen en rood. Maar, niet alle

regenboogkleuren dragen evenveel bij aan
deze fotosynthese, dus aan de groei van
de planten.
 
Hoe zit het ook alweer met die kleuren?
De kleur van een voorwerp wordt bepaald
door dat deel van het opvallende licht, dat
wordt teruggekaatst. Zo zal een rood
voorwerp alle regenboogkleuren absor
beren behalve rood. Dus rood wordt te
ruggekaatst. Als je nu bedenkt, dat een
plant grotendeels groen is, dan weet je dus
ook, dat de plant het groene deel van het
licht zal terugkaatsen en dus niet zal ge
bruiken en groen licht voor de plant dan
ook niet belangrijk is. De overige regen
boogkleuren dragen wel bij aan de groei
van de plant. De plant gebruikt hiervan
voor de groei hoofdzakelijk de kleuren
blauw (20%) en rood (70%) uit het spec
trum. In de kleurencirkel zie je dat een
combinatie van deze twee kleuren samen
de kleur magenta geven. Het blauwe licht
(400-520nm) bevordert vooral de groei
van de plant. Het rode licht (610-720nm)
draagt in hoge mate bij aan het verbeteren
van de bloei.
 
In de handel is ”full spectrum” groei- en
bloei LED-verlichting verkrijgbaar, speci
aal gericht op het plantenwelzijn. Deze
verlichting is vooral ontworpen voor de
grootschalige “tuinbouw” en is voor mijn
doel niet geschikt. Gelukkig zijn er ook
onderdelen voor zo’n LED-verlichting
voor weinig geld verkrijgbaar om zelf een
dergelijke verlichting in elkaar te knutse
len.
 

Met een geschikte LED-chip, koellichaam,
ventilator, LED-driver en reflector heb ik
een passende groeiverlichting gemaakt.
Zonder koeling wordt de LED-chip snel
zo heet, dat deze bezwijkt onder de hitte.
Die warmteontwikkeling komt mij van pas.
Want koeling van de LED met koude lucht
betekent tevens enige opwarming van
deze lucht. En dat heb ik ’s winters nodig.
Het koellichaam en de ventilator zullen via
luchtcirculatie voor enige verwarming van
de lucht in de hoes zorgen. Die verwar
ming zal niet spectaculair zijn, maar toch
hoop ik hiermee de temperatuurdaling
een klein beetje tegen te gaan. In ieder
geval zal de daglengte vergroot worden
om daarmee de plantengroei te bevorde
ren.
 
Als het goed is heb ik gelijk met deze
Tuinfluiter de Garantcatalogus ontvangen.
Dat betekent het begin van de planning
voor komend tuinseizoen. Terwijl dan
eigenlijk de echte winter nog moet komen.
Als ik dan begin februari de zaden binnen
heb, kan ik thuis eerst pepers en paprika’s
zaaien en een maand later de tomaten. Om
de ontkiemende plantjes niet al te spichti
ge te laten opgroeien wil ik ook thuis de
jonge plantjes helpen met extra groeiver
lichting. Later kunnen ze in de kas verder
groeien.
In het zomernummer van de Tuinfluiter
hoop ik over het resultaat van deze plan
nen te kunnen berichten. Voor nu alvast
een goede start van het nieuw tuinseizoen.

Hans van Dijk
   

Plantenhoes

Groeilampen boven de planten
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 oktober 2016
Aanwezig: 53 leden.
Bestuur: De heren Bert van Velsen (voor
zitter), Bert Mooijekind, Cees Pel, Leo Pel,
Lodewijk van Roij (kandidaatlid) en Jeroen
Doornbosch (kandidaatlid/notulen).
AVVN: De heer Rook Bouman
 
1. Opening, welkom en vaststellen
van de agenda
 
Na opening van de vergadering door de
voorzitter Bert van Velzen is 1 minuut
stilte in acht genomen wegens het overlij
den van de (oud-)leden de heren Wasse
naar, Bogaert, Nieuwenhuizen en de
dames Van Galen en Imhoff.
 
Bericht van verhindering van de volgende
leden:
T. Wijkhuizen (M10), L. Eppink (H06), D.
Kamst (H04), B. Ilge (B4), R. van Amers
foort (B18).
Er zijn 53 stemgerechtigden aanwezig,
waarvan 1 met een volmacht.
 
Van het bestuur zijn afwezig de heren
 Wouter de Groot, Bart Tromp en Rob
De Zwart.
Namens de AVVN heeft de heer Van
Wonderen zich afgemeld.
 
De voorzitter meldt dat een nieuw huur
contract met de gemeente Haarlem gete
kend is. De komende 10 jaar kan de ver
eniging weer vooruit.
 
Op de agenda zijn geen aanvullingen en
wordt daarmee vastgesteld.
 
2. Vaststellen notulen ALV 2 april
2016
 
Naar aanleiding van de notulen vraagt de
heer Pel naar welke plattegrond wordt
verwezen waarin zogezegd tuin L34 ont
breekt. Hierop wordt geantwoord dat dit
betrekking heeft op de overzichten van de
tuinkeuringen.
 
Verder zijn er geen vragen of opmerkin
gen, het verslag wordt daarmee vastge
steld.
 
3. Begroting 2017 en tussentijds
verslag 2016 door Bert Mooijekind
en Rob de Zwart
 
Bert Mooijekind geeft een toelichting bij
de begroting en het verslag. Positief is te
melden dat de ex-penningmeester zich
houdt aan de vaststellingsovereenkomst

en iedere maand zijn betalingsverplichting
nakomt. De totale fraude bedraagt ruim
€ 43.000 wat meer is dan 2/3 van het
verenigingsvermogen. Er zal na afronden
van de vaststellingsovereenkomst nog een
moreel beroep op hem gedaan worden de
ontvreemde kasgelden van de winkel terug
te betalen (€ 2700).
Er wordt gevraagd of het claimen van rente
of opleggen van een 'boete' om de finan
ciële pijn te compenseren niet op zijn
plaats is. Hierover volgt een korte discus
sie waarbij de conclusie is dat de vereniging
blij mag zijn dat nagenoeg de volledige
directe schade wordt teruggehaald. Daar
naast is een vaststellingsovereenkomst
opgesteld waarin de schade wordt gere
geld, deze heeft juridische waarde. Het nu
nog opstarten van een claim voor indirec
te schade wordt daarom niet gesteund.
 
Naar de toekomst toe is er nu een 4-ogen
principe waardoor dit soort kwesties
hopelijk tot het verleden behoort.
 
Bert geeft aan dat voor 2016 een verlies
was ingecalculeerd van € 4785,00. Tot op
heden is dit bedrag niet gebruikt wat
voornamelijk komt door geplande werk
zaamheden van de bouwcommissie die
niet zijn uitgevoerd. Verwacht wordt dat
dit jaar de omzet gelijk is aan de kosten
(break-even). De werkzaamheden die niet
worden uitgevoerd zijn opgenomen in de
begroting van 2017 waardoor wederom
een verliesbedrag wordt opgenomen.
 
Over de begroting 2017 zijn 3 vragen
binnen gekomen:
- het sleutelplan, gezien de grote hoeveel
heid van sleutels die in omloop zijn waar
bij ook niet bekend is wie nog sleutels heeft
is het bestuur voornemens om een geheel
nieuw sleutelbeleid te gaan voeren. Hierbij
wordt het complex voorzien van nieuwe
sloten met gecodeerde sleutels die op
naam worden gezet bij uitgifte.
- 3 fase loods, om zwaardere elektrische
apparaten te kunnen gebruiken is het
beter om hiervoor een aparte 3 fase groep
aan te leggen zodat de andere groepen niet
teveel worden belast.
- afscherming terras, de huidige afscher
ming is nodig aan vervanging toe door
roest.
 
Cees Pel geeft aan dat de begroting voor
de tuincommissie bewust laag is gehouden.
Veel wordt in eigen beheer gedaan waar
door de vereniging geld zal uitsparen.
Toegelicht wordt dat de post 'onvoorzien

en kleine aanschaf' binnen de begroting
bedoeld is voor diverse uitgaven zoals
bijvoorbeeld reparatie van de tractor of
motormaaier. Op voorhand is dit niet te
begroten, het is echter beter hier vooraf
een bedrag voor te reserveren, mocht het
niet nodig zijn dan blijft het bedrag staan.
Voor de herplant van bomen aan de Singel
en Lijsterbeslaan zal uiteraard worden
gekeken naar een type boom die geschikt
is voor de ondergrond.
Een lid merkt op dat er leden zijn die in
de borders vlak naast een boom gaan
graven, het moge duidelijk zijn dat graven
niet bevorderlijk is voor het wortelstelsel.
Beveiliging van het terrein blijft een issue,
ook afgelopen jaar zijn er weer mensen
binnengekomen na sluitingstijd via (dit
keer) de ingang bij de boer. Het prikkel
draad zal daar beter aangelegd moeten
worden.
Een vraag wordt gesteld over het afsluiten
van de hekken. Op de bordjes bij de
poorten wordt gesproken over zomer-/
wintertijd. Dit geeft verwarring en afge
sproken wordt om dit te veranderen in
kalenderdata (1 oktober/1 april).
Jan vraagt of het eigen vermogen van de
verenging niet aan de hoge kant is. Wel
licht is het een idee om een meerjaren
analyse op te stellen waarin de ontwikke
ling van de financiële positie tot uiting
komt. De voorzitter geeft aan dat er voor
komend jaar wordt ingeteerd op het eigen
vermogen (€ 4750,00), mocht dat een paar
jaar achter elkaar gebeuren dan gaat het
al snel. Verder is er ook nog een reserve
ring voor onderhoud van de sloten. Zolang
de discussie hierover met de gemeente/
Rijnland nog niet is afgerond zal een bedrag
gereserveerd blijven.
De begroting 2017 wordt met algemene
stemmen aangenomen en de penning
meesters worden bedankt voor het goede
werk.
 
4. Voorstel tot adopteren standaard
AVVN reglementen
 
Het voorstel van het bestuur tot adoptie
van de standaard AVVN reglementen
roept bij vele leden vragen op.
Zo is het onduidelijk wat de bepalingen
zijn van een overgangsregeling, ook als
men op termijn het lidmaatschap opzegt.
Zo heeft Wil een huisje wat 75 cm van de
sloot afstaat.
Ad geeft aan dat nu enkele keren getracht
wordt de reglementen aan te passen. Er
zijn echter een paar pijnpunten waar de
leden zich individueel over uit willen
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spreken. Hierdoor is het integraal accep
teren van 3 reglementen eigenlijk niet
mogelijk. De volgende punten moeten
nader worden uitgewerkt:  geluidshinder, 
recreatieve doeleinden en boetebeleid.
Wellicht kan hierover een enquête wor
den gehouden voordat reglementen wor
den voorgelegd.
De heer Bouman licht toe dat voorliggen
de de AVVN reglementen zijn ontstaan uit
de ervaringen en issues die in het verleden
hebben gespeeld bij de ruim 200 aangeslo
ten verenigingen. Deze reglementen zijn
uiteraard wel aanpasbaar aan de specifieke
karakteristieken van een tuinvereniging.
 
Het bestuur ziet in dat het nu niet zinvol is
dit agendapunt verder te behandelen en trekt
het voorstel terug. De komende tijd zal ge
zocht worden naar een oplossing voor deze
kwestie.
 
5. Verkiezing tussentijds aftreden
bestuursleden
 
De heren Leo Pel en Wouter de Groot
hebben aangegeven hun bestuursfunctie
tussentijds te willen beëindigen. Voor deze
functies hebben zich 2 kandidaten gemeld,
de heer Jeroen Doornbosch (secretaris)

en de heer Lodewijk van Roij (voorzitter
bouwcommissie). Het bestuur onder
steunt hun kandidatuur, ook hebben zich
geen tegenkandidaten gemeld.
 
Zowel de heer Doornbosch als de heer Van
Roij worden unaniem gekozen voor de vrijge
komen posities in het bestuur.
 
           
6. Oproep voor nieuwe leden van de
winkel- en bouw/taxatiecommissies
en voor een nieuwe winkelcommis
sie voorzitter.
 
Zowel voor de bouwcommissie als voor
de winkelcommissie is dringend verster
king nodig. Een oproep wordt gedaan aan
de leden om zich hiervoor aan te melden!
 
7. Rondvraag
 
Met de firma Schous is afgesproken dat
leden van ZWN korting krijgen op hun
aankopen bij deze firma. Afhankelijk van
de omzet van zowel de leden als de vere
niging zal jaarlijks de korting worden
vastgesteld. De leden zijn nog wel be
nieuwd naar de hoogte van de korting en
of dit ook voor de huur van materialen

betreft.
Mark Verburg (H32) heeft een vraag over
natuurvriendelijk tuinieren. Is het mogelijk
om richtlijnen op te stellen voor het na
tuurvriendelijk tuinieren. Zijn eigen tuin is
naar zijn mening natuurvriendelijk inge
richt, dit resulteert echter in een rode tuin
bij de laatste keuring.
Meerdere tuinders geven aan hierin wel
houvast te kunnen gebruiken, wellicht kan
een artikel over dit onderwerp opgeno
men worden in de tuinfluiter.
Cees Pel geeft aan dat iedere tuinder zich
kan melden bij de tuincommissie voor
terugkoppeling over de (aanstaande) keu
ring. De keuringen worden naar beste
kunnen gedaan door de keurmeester, het
komt namelijk nogal vaak voor dat leden
de tuin opzeggen en de vereniging met veel
werk achterlaten.
Dick Saher vraagt of het bestuur naar het
idee van kleinere tuinen. Hier lijkt weinig
animo voor onder de aanwezigen.
Op de vraag wat de status van met betrek
king tot de sloten/beschoeiing wordt
aangegeven dat hierover nog steeds geen
duidelijkheid is.
 
De voorzitter sluit de vergadering en
dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Soms laten tuinders nadat ze hun tuin hebben opgezegd wel erg veel rommel achter. Bij het uitruimen van een huisje door de Tuincomm. werd de inventaris op

de laan gezet om door de vereniging afgevoerd te worden. Een kostbare operatie die ook nog eens veel tijd in beslag nam. 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: Jeroen Doornbosch (S8)
Penningmeester:
Bert Mooijekind (S12) 
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
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 kopij tot uiterlijk:
 
    1 maart (lentenummer)

Foto van Stefan (L2) Heeft u ook mooie, grappige, bijzondere tuinfoto's? Stuur ze eens op!

Het verenigingsbeeldmerk, ontworpen bij de oprichting, was toe aan een bescheiden modernisatie. Weet

u waarin de verandering zit? Mail ons het antwoord en kom in aanmerking voor een leuk prijsje!    DS

 

Strijdplan
In mijn moestuin heers ik als een

tiran.
Wie niet luistert wordt onthoofd of

uitgetrokken.
Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik
te vriend;

om mijn macht te behouden.
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