
Agenda
 

Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 1 april. Kantine

14.00 uur
 

Natuurwandeling met Eef
Zondag 23 april

10.30 uur in de kantine
Zie blz. 7

 
Plantjesmarkt

Zaterdag 29 april
10.00 uur

 
Opentuindag
2 september 

Twee  hoofdrolspelers bij de renovatie-aktiviteiten op het Henstraplein: Flip Henstra en Bert Mooijekind.

Flip vanwege een belangrijke donatie en Bert om zijn bouwkundige initiatieven en niet aflatende werklust.

Naast "De Krant" werd ook de winkel-entree aangepakt. Lees meer op blz. 7 en 8.       Foto DS

ZWN Tuinwinkel
Sensationele Maart-aanbieding!! 

 
Culvita Bemeste Tuinaarde wordt ge
bruikt om de tuin en in het bijzonder
de borders en de groentenbedden

aan te vullen, te egaliseren of de tuin
plaatselijk op te hogen. Bovendien

kunt u met deze tuinaarde de struc
tuur van uw bodem verbeteren. 

 
5 halen = 4 betalen! 

€ 1,75per zak, 5 zakken voor € 7,-- 
Vanaf 4 maart in de winkel!!

De Tuinfluiter
Jaargang 61, voorjaar 2017 nr. 1



Prijslijst 2017 winkel ZWN
Gereedschap                                  
Bats                                   € 12,50  Stuk
Beugelzaag                          €  7,50  Stuk
Bezem compleet                 €  4,20  Stuk
Bladhark nylon Farmer        €  8,95  Stuk
Handhark                            €  4,25  Stuk
Handvat                              €  6,25  Stuk
Hark 10 tand los                 €  2,95  Stuk
Onkruidborstel lange steel  €  6,95  Stuk
Plantenspuit 1,5 ltr              €  5,45  Stuk
Plantensproeier 1 ltr            € 1,50  Stuk
Schoffel 16 cm recht           € 12,95  Stuk
Schoffel rond lange steel     € 12,95  Stuk
Schoffel rond korte steel     € 10,95  Stuk
Schrepel                             € 6,50  Stuk
Snoeischaar bloemen           € 5,50  Stuk
Spade                                € 21,00  Stuk
Spitvork                            € 20,95  Stuk
Steel bezem                        € 1,50  Stuk
Steel Bats/Schop                € 10,95  Stuk
Verplantschepje                  € 4,25  Stuk
Verticuteerhark                 € 10,50  Stuk
Voegenkrabber lange steel   € 7,50  Stuk
Voegenmes                         € 4,25  Stuk
 
                                             
Tuinmateriaal                                  
Afdekfolie 6.00 x 0.15        € 4,95  Meter
Bamboestokjes                € 1,00  Bundel
Beugel hanging basket          € 3,15  Stuk
Beugel plantenbak                € 3,15  Stuk
Binddraad 2x50 m.               € 1,50  Stuk
Boomband                         € 11,00  Stuk
Boompalen 6,5 x 2 m.           € 4,75  Stuk
Gaas 6 kant 2 m. breed       € 2,95  Meter
Gaas 6 kant 1 m. breed       € 1,75  Meter
Gaas Schapen                     € 1,20  Meter
Gieter 5 liter                        € 4,75  Stuk

Gieter 10 liter                       € 6,50  Stuk
Gronddoek 1.30 m. br.      € 1,00  Meter
Gronddoek pennen          € 3,50  Bundel
Handschoenen tricot           € 2,00  Paar
Handschoenen werk            € 2,95  Paar
Handschoenen winter geel   € 4,00  Paar
Mollenklem                         € 9,95  Stuk
Muizenval                            € 1,00  Stuk
Natuurraffia blank                € 1,25  Stuk
Kweekkastje                        € 3,95  Stuk
Stekpotjes vierkant(20 st.)    € 2,65  Stuk
Stekpotjes rond (8 st            € 2,65  Stuk
Tuindraad 30 mtr                  € 3,00  Stuk
Tuinnet fijnmazig 5x5           € 6,10  Stuk
Tuinnet grofmazig 5x2         € 4,25  Stuk
Tuinnet grofmazig 5x4          € 5,25  Stuk
Tuinnet grofmazig 5x5          € 6,15  Stuk
Tuintouw groen 75 m.          € 2,65  Rol
Turfpotjes Jiffy (40 st.)          € 3,60  Stuk
Plantgeleiders                     € 0,90  Verpakking
Plantgeleiderband               € 1,25  Verpakking
Schuurpapier                        € 0,35  Stuk
Steeketiketten 20 stuks        € 1,00  Bundel
Temperzon 1/2 liter               € 3,60  Fles 
Tonkinstok 12/14 1.50m.     € 0,50 Stuk
                                     12 voor € 5,00
Tonkinstok 15/17 1.80m.    € 0,75  Stuk
                                     12 voor € 7,50
Tonkinstok 20/22 2.70m.      € 1,20  Stuk
                                    12 voor € 12,00
Vachtrol temperzon los          € 2,00  Stuk
Verfrol temperzon               € 1,00  Stuk
Verfrol + bakje temperzon      € 1,50  Stuk
Verspeenset                        € 1,80  Stuk
Vogelverschrikker lint        € 0,70  Verpakking
Zaadstrooier                      € 2,95  Stuk
                
Grond e.d.                                        

Potgrond 45 ltr                    € 2,70  Stuk
                                       3 voor € 7,50 
Tuinaarde                          € 1,75  Stuk
                                       5 voor € 7,50
Zaaigrond                            € 3,85  Stuk
                                              
Meststoffen                                    
Algenkalk 2 kg.                     € 1,75  Zak
Algenkalk 20 kg.                   € 13,00  Baal
Bazalt Lavameel 2 kg.             € 2,75  Zak
Bazalt Lavameel 20 kg.           € 25,00  Baal
Beendermeel 1 kg.               € 2,00  Zak
Beendermeel 25 kg              € 45,00  Baal
Bloedmeel 1 kg.                    €  2,55  Zak
Bloedmeel 20 kg                   € 51,00  Baal
Culterrakorrels 10 kg.           € 11,50  Zak
Gazon A-Z                            € 7,50  Pak
Kalk korrel 2 kg                     € 0,90  Zak
Kalk korrel 25 kg                € 10,00  Baal
Kieseriet                             € 1,20  Zak
Kieseriet 25 kg                   € 14,00  Baal
Koemestkorrel 10 kg             € 7,95  Zak
Vinassekali                            € 6,15  Pak
                                              
Gewasbescherming                                     
Escar-Go 200 gr.                     € 4,95  Pak
Knolvoetvrij 200 gr.               € 6,95  Pak
Spruzit 20 ml             € 8,50  Verpakking
Wortelvliegvrij 200 gr              € 7,25  Pak
                                              
Diversen                                            
Gasflesvulling                      € 35,00  Fles
Gasfles borg                              € 20,00  Fles
Gasslang                                    € 2,50  Meter
Gasslangklem 8/14 mm             € 1,20  Stuk
Kraansleutel                               € 3,00  Stuk
Hek/Toiletsleutel                 € 5,00  Stuk
Teruggave borg heksleutel      € 4,00 

Mutaties
ledenbestand
 
Nieuwe leden:
Martin Hamelink,         H3, 5-11-16
Eva Scheen,                 L30, 3-12-16
Martina van Zonderen, M2, 4-12-16
Steffany Janssen,           M18, 7-1-17
Martien van Woerkom, H6, 7-1-17
 
Nieuwe kandidaat-leden:
Loes van de Tuin, 5-11-16
Rosemarijn van Paaschen, 3-12-16
Hugo Huneker, 10-12-16
 
Tuinruil
Leks Eppink van H6 naar S14
 
Gestopt
Fam J. Bogaert, L30, 30-11-16

Phytophthora! Aardappels dit jaar in het achterste gedeelte van uw tuin!
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In de vorige Tuinfluiter was een klein prijsvraagje gekoppeld aan het gemoderniseerde logo van ZWN. Rob de Zwart heeft de
(fluitende?) tuinder eens goed onder handen genomen. Het meest in het oog springende verschil is natuurlijk de kruiwagen die nu
voldoet aan de ergonomische eisen van deze tijd. Ook de vorm van de klompen is wat aantrekkelijker gemaakt. Er was één inzen
der, Sjoeke Akse; zij had gelijk in de gaten dat het wiel van de kruiwagen was veranderd. Zij is dus de winnaar en mag de prijs
binnenkort in ontvangst nemen.  DS

Van de Bestuurstafel
Beste medetuinders, 
 
Ook de afgelopen maanden is er weer veel
gebeurd binnen de vereniging en in het
bestuur. Sommige zaken zijn duidelijk
zichtbaar en andere wat minder. Maar die
minder zichtbare kosten misschien nog
wel meer tijd dan al het zichtbare werk
van de afgelopen periode! 
 
Om te beginnen met de zichtbare zaken. 
Het zal niemand ontgaan zijn dat de afge
lopen weken de krantenloods (Flip z'n
winkel) een enorme metamorfose heeft
ondergaan. De volledige buitenkant is
gestript en van nieuwe rabatdelen voor
zien. Aan de binnenkant is ook genoeg
gebeurd (opgeruimd) dus zeker tijd voor
een bezoekje mocht je er nog niet geweest
zijn. Daarnaast is ook de winkel grondig
aangepakt. Bert Mooijekind heeft een
mooie deal kunnen maken voor een nieuw
kozijn met 2 openslaande deuren. Het
plaatsen is in eigen beheer gedaan wat toch
wederom de laagste prijs opleverde en

daarmee het vriendelijkst voor de vereni
gingskas is. Beide klussen zijn met de inzet
van verschillende leden in zeer korte tijd
geklaard en tegen minimale (materiaal)
kosten. Allen weer enorm bedankt voor
de inzet en tijd die hiervoor wordt vrijge
maakt. 
 
Dan de minder zichtbare zaken! 
Een onderwerp dat al een tijdje de leden
en het bestuur bezig houdt zijn het aan
passen van de reglementen. Na de laatste
ALV heeft het bestuur in samenwerking
met de werkgroep alle reglementen hele
maal opnieuw doorgenomen. Een belang
rijk punt uit de ALV was om de AVVN
teksten nog verder toe te schrijven naar
de eigen vereniging. Hiervoor zijn weer de
nodige uurtjes aan werk verzet en is nog
een extra avondsessie gehouden waarin
een aantal bestuursleden artikel voor ar
tikel en lid voor lid zijn doorgelopen. Met
de uitkomst hiervan is het bestuur nu zeer
tevreden. Uiteraard zullen er leden zijn die
liever andere bepalingen of teksten had

den gezien. Helaas kunnen we niet ieder
een op alle punten tevreden stellen. 
 
Met deze teksten is echter zoveel als
mogelijk gebleven bij de oude reglemen
ten. Ook belangrijk is om te melden dat
het bestuur het huidige beleid zal handha
ven. Er zijn dus geen grote wijzigingen of
anderszins veranderingen ten opzichte van
het verleden/de oude reglementen. Be
langrijk is om je te realiseren dat het re
glement een kader schept hoe wij als
vereniging met elkaar om willen gaan. Het
is zeker niet de bedoeling om met een
bonnenboekje in de hand boetes op te
gaan leggen. 
 
Er is nu een goed en juridisch houdbaar
middel wat ons al vereniging zal helpen de
gezellige en positieve sfeer op het complex
te behouden. Wij hopen dan ook dat de
leden, na bestudering van de verschillende
reglementen (zie de website), tot dezelfde
slotsom komen en het voorstel gaan
steunen op 1 april!      Het bestuur.

Bert Mooijekind bezig met de laatste planken. Op

de voorgrond Gerrit de Smit

Bert monteert dakgoot achterzijde. Foto Sjoeke
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Maagdelijke koninginnen, geboren en ingepakt in de Benelux, klaar voor de oversteek naar Ameland

Specialistisch imkeren bij ZWN
Op dit moment lijkt het er op dat alle volken de winter goed zijn doorgekomen.
In de afgelopen weken is de temperatuur zo gunstig geweest dat bijna alle volken
de reinigingsvlucht hebben gemaakt. De reinigingsvlucht is het moment dat de
temperatuur boven de 12 graden komt en de bijen hun ontlasting er uit gooien
die ze in de afgelopen winter hebben opgespaard in de kast. 
Voor het aankomende jaar zijn Wil en ik wederom van plan om een aantal nieuwe
koninginnen op te kweken van een bepaalde bloedlijn en ras die dan weer naar
Ameland gaan om daar bevrucht te worden. Alle volken vanuit de Benelux wor
den hier verzameld en gaan met de boot naar Ameland. Na 2 weken komen ze
terug en worden de minikastjes opgehaald door de eigenaren. Onze volken die
het afgelopen jaar zijn terug gekomen reageren goed in positieve zin. Hiermee be
doel ik dan de haaldracht, kastvastheid en gedrag. De volken zijn rustiger dan de
volken van eerdere jaren. 
Begin maart gaan wij bij een zeer ervaren imker in de kop van Noord-Holland
nieuwe larfjes omlarven van 1 van zijn volken. Deze worden dan op ZWN in een
startvolk geplaatst. Dit volk zal, omdat deze geen koningin heeft, de larfjes accep
teren en opkweken tot nieuwe koninginnen. Nadat de larfjes zijn geaccepteerd
worden de opgekweekte dames in een pleegvolk gezet. Hier worden ze verder
verzorgd. Na 13 dagen zullen de koninginnen gaan uitlopen. Om te voorkomen
dat alle koninginnen terecht komen in dit pleegvolk maken we gebruik van een
speciaal raam met kweek kokers. Deze voorkomt dat de nieuwe koninginnen in
het volk terecht komen. 
Alle uitgekomen nieuwe koninginnen worden in een klein mini kweekkastje ge
plaatst met daarbij 2 gevulde kopjes met werkbijen en daarbij een heleboel voor
een 3 tal weken. Deze minikastjes gaan op een plateau naar Ameland en komen
na 2 weken terug en worden bij de imker opgekweekt tot een groter volk die dan
de aankomende winter weer kan overleven. 
                                            Raymond van der Poll (imker achter de kantine)

Bijenraat met nog afgesloten honing

Kerst-Inn 2016
Bij aankomst werden de tuinders
ontvangen door de Kerstman, die

iets lekkers uitdeelde.
 
Op het plein stonden de vuurkorven
heerlijk te branden en met die lichtjes erbij
was het een sfeervol binnenkomen bij
ZWN!
De leden stonden gezellig onder de tenten
bij de sta-tafels en konden zich te goed
doen aan oliebollen, broodjes warm vlees,
knakworstjes en glühwein. 

De voorzitter vroeg 1 minuut stilte voor
het overlijden van Sophie.
Daarna werden Wouter en Leo in het
zonnetje gezet en werden ze bedankt voor
de vele jaren dat ze vrijwilligerswerk heb
ben verricht en kregen een zéér zware
krat mee.

Leo verkondigde dat hij nog in de winkel
bleef en dat die verbouwd gaat worden,
zodat de mensen er haast niet meer on
deruit kunnen komen om even  binnen te
wippen voor zaden, potaarde of andere 
tuinbenodigdheden of gewoon voor een
gezellig praatje.
Hierna begon de loterij en werden er weer
mooie prijzen uitgedeeld waaronder schil
dersbonnen, Ton Chase (ijzerwinkel op 
Marsmanplein) en zelfgemaakte likeuren.
Er werd nog gezellig nagepraat en na half
acht verlieten de mensen voldaan het
complex en wensten elkaar prettige feest
dagen toe.
Iedereen hartelijk dank voor alle hulp en
de bezoekers voor jullie komst!!
Sjoeke
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Snoeien kun je leren
En daar was behoorlijk wat belangstelling
voor op een regenachtige zaterdag in fe
bruari. De kantine stroomde aardig vol en
tegen half elf waren alle stoelen bezet en
waren er alleen nog maar staanplaatsen
voor degenen die iets later binnenkwa
men. Volle bak dus met zo’n 40-50 belang
stellenden en daar hadden Eef van Huijs
steeden en Bert Vrenegoor niet op gere
kend. Er was maar een beperkt aantal
exemplaren beschikbaar van het cursus
boekje “Snoeien van (fruit)bomen, de
basisbeginselen” dat na afloop verspreid
werd, maar gelukkig bood Rob de Zwart
aan om de tekst digitaal te verspreiden via
de ZWN-website. Daar is het inmiddels
voor alle tuinders beschikbaar.
 
Eef begon met een korte uitleg over de
verschillende onderdelen van een fruit
boom zoals stam en onderstam, gesteltak
ken, vruchthout, kortloten en langloten.
De vruchten groeien voornamelijk op de
kortloten. Het is belangrijk om de appel

en/of peer jaarlijks te snoeien om de groei
en bloei te bevorderen en de boom in
model te houden zodat er voldoende zon
en licht in de kruin kan vallen. Op die
manier bevorder je een grote opbrengst
bij de oogst. Ook vertelde hij wat de beste
tijd in het jaar is om te snoeien. Voor pruim
en kers is dat ’s zomers meteen na de
oogst, maar appel en peer kunnen het best
in de winterperiode gesnoeid worden bij
droog en niet vriezend weer.
 
We leerden dat er twee vormen van snoei
bestaan. Vormsnoei (het woord zegt het
al) wordt bij jonge bomen toegepast om
het geraamte van de kruin te vormen.
Onderhoudssnoei gebeurt in de jaren
daarna en dient om de vorm te behouden.
Daarbij worden dode en gebroken takken
verwijderd en schurende/kruisende tak
ken gesnoeid. Ook de opslag aan de on
derkant van de boom, onder de entplek,
wordt weggesnoeid. Dit alles is basison
derhoud. Daarnaast is er specifiek onder

houd: dikkere gesteltakken worden lichter
gemaakt, waterloten worden verwijderd,
het vruchthout wordt verjongd en de
langloten die niet in de juiste richting staan
worden weggesnoeid.
 
Bert Vrenegoor had het nodige tuinge
reedschap meegenomen en gaf een korte
en duidelijke uitleg over het gebruik en het
onderhoud van de verschillende snoeige
reedschappen zoals een snoeischaar, tak
kenschaar en boomzaag. Er was ruim tijd
om de vele vragen te beantwoorden
voordat we in de natuurtuin konden kijken
hoe het snoeien in de praktijk gaat. De
grote appelboom die daar achter de win
kel staat is enkele jaren geleden vakkundig
gesnoeid door Henk van Schagen, die deze
ochtend ook aanwezig was en de nodige
toelichting en adviezen kon geven. Met een
welgemeend applaus werden Eef, Bert en
Henk door de aanwezigen bedankt voor
hun deskundige uitleg.
Joke Groskamp

Links staand Eef. In het midden Bert die het snoei

gereedschap behandelde. Foto Sjoeke
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stelling die gehouden zou worden in
de Vleeshal (!) afgelast. De dahliaten
toonstelling in het clubhuis was echter
een groot succes en leverde zelfs
enige nieuwe kandidaatleden op.
In dit jaar telde ZWN 145 leden, 138
met en 7 zonder tuin.
“Afgeschreven zijn 15 leden, waarvan
2 om gezondheidsredenen, 3 omdat
zij zich niet thuis voelden in de vere
niging, 2 bij bestuursbesluit (!), 3 we
gens gebrek aan tijd, 1 omdat hij el
ders een tuintje bij zijn huis kon
huren en 4 om onbekende redenen”.
Er werden 17 nieuwe leden inge
schreven.
Wat dat betreft is er dus weinig ver
anderd in al die jaren..
 
Naast de Dahlia- en Lathyrusclub is er
ook een Fruitteeltclub actief. De laat
ste geeft aan dat er in januari de win
terbespuiting zal plaatsvinden. Dit ge
beurt met VBC (vruchtboomcarbole
um). Vraag me af of er bij ons in deze
tijd nog met wat voor middel dan ook
gespoten wordt. We zijn zo voorzich
tig geworden met in het openbaar
spuiten, ook al is dat met een spuitfles
met een spiritusoplossing, dat men
het maar helemaal achterwege laat.
 
Advertentie:
 
         Is het koud of nat
         kolen van.....
         “De Spaarnestad”
 
Wat hebben we het tegenwoordig
toch makkelijk met die cv en ons
aardgas...                    DS

Zestigjarig be
staan van ons
clubblad
De redactie, voor deze gelegenheid uitge
breid met Fenna Kleinenbroich, heeft
zich door een hoge stapel oude vereni
gingsbladen heen gelezen en de opval
lendste gebeurtenissen opgetekend. We
zullen deze de eerstkomende nummers
met u delen. 
 
1956
 
ZWN bestaat 25 jaar!
En dat zal gevierd worden! In het ge
bouw St. Bavo in de Smedestraat kan
men het bestuur feliciteren waarna de
diverse festiviteiten in aanvang nemen:
“Conferencier Fred Kamps
De Tiroler Kapel
Lady-crooner Cobi Martens
Caberetière Nel Brink
Imitator Brugman
Accordioniste Jenny van Elslo
Het Negerorkest
Boerenkapel “De Hooischelf”
En ter afsluiting het dansorkest “The
Red Blues””
Dit zilveren jubileum was een goede
gelegenheid om de eenheid binnen de
club te onderstrepen. Men was elke
week op de tuin en ook in de vakan
ties was men daar veelal te vinden.
Bovendien waren feesten van dit kali
ber een uitzondering en vormden een
mooie onderbreking in het toen wel
harde bestaan in de opbouwperiode
van ons land. 
 
“De ware verenigingsman
kenmerkt zich
door alles te doen
voor zijn organisatie
hetwelk in zijn vermogen ligt.
 
         Niet omdat het moet
         Maar omdat hij ’t doet”.
 
Met deze enigszins cryptische versre
gels wordt het jubileumnummer ge
sloten.
 
In deze jaren is er een levendige han
del in dahliastekken. Wel 17 variëtei
ten worden aangeboden, waaronder
Bacchus (bloedrood), Doris Day en
Bronzen Elsje. Ze kosten 15 cent per
stuk.
Ten gevolge van het slechte weer is
een grote jubileum bloemententoon

ZWN had een enthousiaste groep dahliakwekers

die regelmatig in de prijzen vielen

Verslag
Redactiecommissie
Het afgelopen jaar zijn er vier Tuinfluiters
gepubliceerd, eentje per seizoen. Gemid
deld bevatten zij 14 pagina's. Er is geen
onderzoek naar gedaan, maar naar aanlei
ding van de reacties die bij ons binnenkwa
men mogen we stellen dat het krantje nog
steeds aan de verwachtingen voldoet. In
het najaar zijn de prospectussen van Ga
rant meebezorgd, zodat veel tuinders
konden profiteren van de gunstige leve
ringsvoorwaarden. 
 
De volgende leden/tuinders bespaarden
de vereniging weer veel portokosten:
Sjoeke Akse, Ria Duineveld, Hetty van
Slooten, Tineke Hurkmans, Fenna Klei
nenbroich, Tiny Groot, Anne Priester,
Jana Ender, Menno Sjoordema, Hein
Leenen, Paul Coesel, Henk en Christa van
Schagen, Flip Henstra, Aad Sengers, Dick
Saher en Piet van Emmerik.
Helaas moest onze trouwe bezorger René
 Jochemsz om gezondheidsredenen afha
ken. Jarenlang heeft hij de krantjes in de
wijken rond het Junoplantsoen bezorgd.
Anne Priester heeft zijn taak overgeno
men. 
Helaas moesten we ook afscheid nemen
van Wim Laan. Hij is plotseling overleden.
Hij was donateur en oud-tuinder. Tot op
hoge leeftijd bezorgde hij door weer en
wind zijn Tuinfluiters. Aad Sengers, ook
niet meer een van de jongsten, bood aan
zijn wijk over te nemen. 
 
Traditiegetrouw roepen we ook nu de
tuinders weer op hun belevenissen, foto's
en vakkennis aan ons door te geven zodat
de Tuinfluiter een leuk en interessant blad
voor ons allen blijft.
Joke Groskamp, Hans van Dijk
Dick Saher

Ode aan Floor
 
 

Als ik haar buiten zie tuinieren,
in haar tuinbroek heel tevree,

zie ik het zweet vanaf haar voorhoofd
druppelen in haar decolleté.

 
Door het wieden van al het onkruid,
door het bevruchten van de grond,

kijkt ze sexy uit haar ogen
en blijft ze sterk en gezond.

 
Remco, Binnenstebuiten AVRO
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ZWN  Natuurlijk!!
Samen de ZWN natuur in op 23 april
 
Op zondag 23 april gaan we samen op
zoek naar vogels, planten en insecten op
ons volkstuinenpark. We verzamelen om
10.30 uur op het voorplein. Dit is de
mooiste tijd van het jaar. Vogels zingen
volop en zijn daardoor goed te zien, veel
planten bloeien en ook vlinders, bijen en
hommels zijn inmiddels actief. Komt dat
zien dus. Eef van Huijssteeden begeleid de
excursie.
 
IJsvogel
De koning van de winter, de Winterko
ning, en de vogel van het ijs, de IJsvogel,
zijn nu net twee vogelsoorten die helemaal
niet tegen sneeuw en ijs kunnen. De IJs
vogel is geheel afhankelijk van het vangen
van vis.  Deze winter hebben we een
vorstperiode gehad en enkele dagen met
sneeuw. Toch lijken de IJsvogels in Neder
land deze winter vrij goed doorgekomen
te zijn.
Anneke Mak zag tijdens de vorstperiode
een IJsvogeltje zitten boven de sloot vlak
bij de ingang. En dat was natuurlijk niet zo
gek, want die sloot was in tegenstelling tot
vele andere, nog niet dicht gevroren. De
IJsvogelwanden op ons volkstuinenpark
zijn er nog, dus blijft het hopen op een
broedpaartje.
 

Aardhommel
Let in deze tijd van het jaar goed op de
Aardhommel. Het is een vroeg vliegende
hommel, sommige verschijnen met mooi
weer al in februari. Die eerste hommels
zijn de koninginnen, die als enigen van het
volk overwinteren. De Aardhommel her
ken je aan zijn zwarte uiterlijk met twee
gele banden en een wit achterlijf.
Je ziet ze zoals de naam al doet vermoeden
vaak op of dicht bij de grond. Nesten
worden vanaf maart gemaakt in oude
muizennesten of mollengangen. Je hebt er
weinig last van (behalve als ze precies in je
groentevakken nestelen). Ze zijn niet
geïnteresseerd in ons.
 
Laatvlieger
De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitge
roepen tot het jaar van de ‘laatvlieger’; een
bijzondere vleermuissoort. De laatvlieger
komt in ons land verspreid voor, met name
bij steden en dorpen. Overdag houdt de
laatvlieger zich op in gebouwen, bijvoor
beeld in spouwmuren of onder dakpan
nen. Het doel van het Jaar van de Laatvlieger 
is dan ook niet alleen om aandacht te
vragen, maar ook om de kennis die er is
over dit bijzondere dier te bundelen. Het
is een van de grootste vleermuizen en laat
zich af en toe ook op ons park zien.
Opgelet dus!              Eef

Opening vernieuwde Tuin-kringloopwinkel
Eind januari jl. was het dan eindelijk zover.
Al geruime tijd stond het hoog op  de
agenda van onze Bouwcommissie. Het
aanpakken van het achterstallig onder
houd van de voormalige oudpapier loods
"De Krant".
 
Eerst nog wat historie. De loods werd in
1975 gerealiseerd. Het betrof een oude
directiekeet. Aanvankelijk werd de loods
mede gebruikt voor opslag van de voor
raad van de winkel. Later alleen nog voor
de verwerking en opslag van oud papier.
Van 1973 tot eind 2012 werd er door
ZWN oud papier ingezameld.
Van 2013 t/m 2015 had de loods geen
duidelijke functie meer.
Behalve vernieuwing van de dakbedekking
was er in de loop der jaren nooit veel aan
onderhoud gepleegd. Dat was dan ook
duidelijk zichtbaar.
 
Onder de bezielende leiding van Aart
Koenekoop en Bert Mooijekind ging een

grootse renovatie van start. Ook met de
hulp van Bert van Velzen, Gerrit de Smit
en Bart Tromp.
Er was besloten om de loods rondom te
bekleden met geïmpregneerde rabatde
len.(leverancier: Houthandel Timmerfa
briek Favoriet te Halfweg)
 
Eerst werden de slechte stukken verwij
derd en waar nodig dragende delen ver
vangen. Vervolgens werd een raamwerk
van nieuwe tengels aangebracht. Daarna
werden laag voor laag en kant voor kant
de rabatdelen aangebracht. Aan de zuid
zijde zijn de damwandplaten zichtbaar
gebleven. Deze worden nog geschilderd. 
Aan de achterzijde is ook de opslag voor
de gasflessen in het geheel meegenomen.
Ook is daar de hemelwaterafvoer ver
nieuwd. Aan de openslaande deuren aan
de voorzijde moest ook het nodige wor
den gedaan.
 
Het waren lange werkdagen bij tempera

turen net boven nul. De inwendige mens
werd voorzien van de producten van
Snackroom De Marsman.
Goed gereedschap is het halve werk. Voor
zover de vereniging daar niet over be
schikte werd dit door één van de leden
van het team beschikbaar gesteld. De
beplating die aan de binnenzijde van de
loods is verwerkt is om niet door één
van de teamleden geleverd.
Vanuit het oud papier fonds wordt een
bedrag van € 1000,-- bijgedragen in de
kosten van de renovatie. (er is ook een
bedrag van € 500,-- beschikbaar gesteld
voor aanpassing van de 
pui van de winkel)
Op wat kleine zaken na zijn de werkzaam
heden afgerond. Het in eigen beheer uit
voeren van de werkzaamheden heeft de
kosten beperkt gehouden.
 
Het resultaat mag er zijn: een prachtige
plek voor onze nieuwe "Kringloop voor
Tuinartikelen"!!             Flip Henstra 
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Het winterseizoen ligt weer bijna achter ons en hoewel het in februari

soms nog koud en wit was, zijn overal de tuinkriebels weer losgebroken. 
 
Dat was ook goed te merken toen de bestellingen van Garant binnenkwamen. Dankzij
de extra openstelling van de winkel op de 2 laatste zaterdagen van januari konden de
tuinders hun bestelde zaden en aanverwante zaken snel ophalen. Het voorzaaien kan
dus weer beginnen!
 
De kop is er inmiddels dus weer af en sinds 4 februari jl. is de winkel iedere zaterdag
weer open. Op verzoek van meerdere tuinders zijn de openingstijden iets veranderd.
De winkel opent en sluit nu een half uur later, zodat iedereen ook na het Algemeen
Werk nog in de winkel terecht kan. In het voor- en naseizoen (februari, juli t/m okto
ber) openen we nu van 11.30 tot 12.30 uur. In het hoogseizoen (maart t/m juni) zijn
we open van 10.00 tot 12.30 uur.
 
Na onze oproep in de vorige Tuinfluiter hebben zich een aantal leden gemeld die het
winkelteam willen versterken. We stellen de nieuwkomers graag aan u voor: Carla
Levers (M12), Thea Loffeld (S15), Hetty van Slooten (L10) en Martien van Woerkom
(H6). Verder blijven Hermy en Nico de Bont, Marianne Verschoor en ondergetekende
weer op hun post in de winkel. Het hele team werkt onder de bezielende leiding van
Leo Pel, die de eerder aangekondigde verbouwing van de entree met grote voortva
rendheid in gang heeft gezet.
 
Half februari zijn de dubbele deuren met nieuwe bovenramen in de voorgevel geplaatst
waarmee de oorspronkelijke locatie van de entree weer in ere hersteld is, zoals op
een oude foto uit 1959(!) te zien is. Op de Facebook-pagina van ZWN geven de foto’s
een goed beeld van het werk dat hier verzet is. Hulde aan de harde werkers! We
kunnen al gelijk merken dat de openslaande deuren meteen uitnodigen tot een bezoek
aan de winkel en de reacties zijn zeker positief te noemen.
 
En wist u dat…
de voorraden weer zijn aangevuld, de pootaardappelen onderweg of inmiddels gearri
veerd zijn en de Temperzon nu in kleinere hoeveelheden te koop is? Verder zijn alle
meststoffen in de winkel voorzien van een duidelijke, korte uitleg over de toepassing
ervan. Ik zou zeggen, kom gauw een keertje langs!
Namens de winkelcommissie                Joke Groskamp

De leden van de winkelcommissie stellen zich aan u voor: (vlnr) Hetty, Leo, Thea, Joke, Nico, Carla, Mari

anne en Martien. Foto Hans van Dijk

  "De Krant"
In april 2016 zijn we van start gegaan
met de inname- en verkoop van arti
kelen rondom het thema "Tuin" (rui
me interpretatie).
Leden, maar ook derden, kunnen hun
overtollige, maar nog in goede staat
verkerend tuingereedschap aan de
vereniging doneren. Tegen een gerin
ge vergoeding worden deze zaken dan
weer te koop aangeboden. Dit alles in
het kader van duurzaamheid en her
gebruik.
De activiteiten vinden plaats vanuit de
voormalige oudpapierloods "De
Krant", die daarmee weer een zinvolle
bestemming kreeg. Vanaf het prille
begin werd dit initatief door een ieder
met enthousiasme ontvangen.
De "kringloopwinkel" is iedere
zaterdagochtend geopend.
In de periode april t/m december is er
voor ruim € 600,-- verkocht. Daarbij
ging het om ca. 200 artikelen.
 
Het nieuwe (tuin)jaar is alweer twee
maanden oud. Met nog meer plezier
hoop ik jullie binnenkort te mogen
begroeten in een ruimte die in de af
gelopen weken een complete meta
morfose heeft ondergaan.
                          Flip Henstra 

Ouderwetse voorjaarsschoonmaak! Carla, Sjoeke, Patricia, en Trees namen de
keuken onder handen. Leonie klom op de trap en lapte de ramen van de kantine.
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Toelichting Balans en V&W rekening 2016 Vtv. Z.W.N.
Algemeen 
Het eigen vermogen van de vereniging is
in 2016 met EURO 1.303,07 toegenomen
tot EURO 50.537,66 De begroting 2016
die in de najaarsvergadering van 2015
werd gepresenteerd hield nog rekening
met een verlies van EURO 4.785,00 
Er zijn een aantal redenen waarmee dit
positieve verschil van ruim EURO 6.000,-
kan worden verklaard. 
Het onderhoud tuinenpark is EURO
1.500,- lager uitgevallen en ook onder
houd gebouwen is EURO 1.200,- lager dan
begroot. 
Er is bij het inkopen voor de kantine heel
goed naar de prijzen van diverse aanbie
ders gekeken met als gevolg dat er tegen
lagere prijs is ingekocht bij een gelijkblij
vende verkoop. Daarentegen heeft de
verhuur van de kantine niet zo veel opge
bracht. 
De contributie is EURO 1.000,- hoger
uitgevallen en ook de hogere bezettings
graad van de aanhanger heeft een extra
steentje bijgedragen. 
Last but not least is er natuurlijk de nieu
we functie van de krantenloods welke een
extra inkomstenbron voor de vereniging
vormt die ruim EURO 700,- heeft op
bracht. 
Wij mogen tevreden zijn met dit totaalre
sultaat en zien duidelijk de vruchten van
het werk dat de vele vrijwilligers binnen
de vereniging bereid zijn te doen. 
Balansposten die om een toelichting
vragen: 
Liquide middelen 
De contributie 2017 is voor 75% binnen
en staat gedeeltelijk klaar voor de betaling
van de grondhuur en jaarcontributie
AVVN in de eerste week van het nieuwe
jaar. De saldi van de spaarrekeningen zijn
samengevoegd op de bonusspaarrekening
teneinde het hoogste rendement te gene
reren. 
Het totaal aan liquide middelen is ook
beïnvloed door de terugbetaling van onze
vordering op de ex-penningmeester. 
Onroerend goed en Inventarissen 
Beide zeer kleine balansposten zijn terug
gebracht naar nihil omdat zij geen toege
voegde waarde vormen op de balans en
verlies & winstrekening 
Vorderingen 
De terugbetaling van onze vordering op
de ex-penningmeester loopt nog steeds
correct en is in een eindfase beland. De in
augustus 2015 ontdekte ontvreemding van
het winkelgeld is ook op deze rekening
geboekt in de hoop dat dit uiteindelijk ook

nog wordt terugbetaald. De vaststellings
overeenkomst geeft per 31-12-2016 nog
een vordering aan van EURO 3.800,-. In
middels is dit hele bedrag ook ontvangen
en resteert enkel nog het niet in de vast
stellingsovereenkomst opgenomen win
kelgeld van ruim EURO 2.700,-. 
Eigen vermogen 
Per saldo toegenomen met het resultaat
van 2016 zijnde EURO 1.303,07 tot EURO
50.537,66. Zoals vorig jaar afgesproken is
een gedeelte van het kapitaal geboekt als
Fonds Oud Papier. Voor het totale ver
mogen maakt dit geen verschil. 
Reserves 
Behoudens de reserve snoeien bomen zijn
de reserves ongewijzigd gebleven. Het
snoeien en kappen van bomen stond ge
pland in december 2016 maar werd uit
eindelijk doorgeschoven naar januari
2017. Reden om EURO 1.500,- te reser
veren. 
Vooruit ontvangen 
De contributie tuinders over 2017 is op
31 december 2016 voor 75% binnen. 
Verlies- en Winst posten die om een
toelichting vragen: 
Huisvestingskosten 
Het verbruik van gas en elektra is mede
vanwege de zachte winter fors minder
geweest. Per saldo is daardoor ruim
EURO 1.300,- minders uitgegeven t.o.v.
de begroting. 
Onderhoud complex 
Veel werkzaamheden in eigen beheer
uitvoeren werpt zijn vruchten af. Ook de
aanschaf van de tractor was lager dan
begroot. 
Het opknappen van de krantenloods is
doorgeschoven naar 2017, zo ook het
schilderen van de gebouwen. 
Uiteindelijk is er ruim EURO 1.600,- min
der uitgegeven maar er worden wel
werkzaamheden doorgeschoven naar
2017. Zie hiervoor de begroting 2017 
Commissies 
Het bedrag aan inkopen van de winkel ligt
iets boven hetgeen is begroot terwijl dit
bij de kantine ruim EURO 1.600,- lager ligt
t.o.v. de begroting. De verkopen bij zowel
de winkel als bij de kantine zijn vrijwel
gelijk aan de begroting. 
Wij mogen derhalve concluderen dat bij
de kantine uiterst zorgvuldig en scherp
wordt ingekocht bij de diverse supermark
ten en de groothandel. De winkel zal iets
kritischer moeten zijn richting de marge
om de kosten voor te blijven. 
De kantine is slecht één maal verhuurd
maar van de aanhangwagen is veelvuldig

gebruikt gemaakt wat EURO 730,- op
bracht bij een begroting van EURO 300,-. 
Algemeen 
Onder het kopje algemeen zitten diverse
kostensoorten en per saldo mogen wij
stellen dat er vrijwel binnen de begroting
is gewerkt. Wel zien we dat de post alge
mene kosten ruim boven de begroting zit
terwijl de kostenpost evenementen niet is
gebruikt. Dat komt ook omdat de kantine
en evenementen sterk met elkaar verwe
ven zijn waardoor kosten moeilijk te
splitsen zijn. Het is daarom goed om naar
de totaaltelling te kijken en deze is vrijwel
binnen de begroting is gebleven. 
Verkoopbemiddeling 
Er zijn in 2016 veel minder tuinen naar
nieuwe tuinders gegaan dan begroot. De
omloopsnelheid op de lijst kandidaat
tuinders is derhalve in 2016 niet groot
geweest. 
De opbrengst uit bemiddeling viel welis
waar tegen maar het betekent ook dat
tuinders in 2016 honkvast waren binnen
onze vereniging. 
Inkomsten divers 
Naast enige inkomsten uit de bekende
tractor ritten met zand en aarde komt hier
ook de opbrengst van gebruikte frituurvet
op binnen. Sinds begin vorig jaar is de
krantenloods in gebruik voor de inname
en verkoop van gebruikt tuingereedschap
pen. Dit actieve recyclen heeft ruim EURO
700,- opgebracht en is goed voor het mi
lieu. 
Conclusie: 
De vereniging is actief bezig om samen met
vrijwilligers zoveel mogelijk zelf werk
zaamheden uit te voeren en minder uit te
besteden. Dit werpt in 2016 zijn vruchten
af. 
Ook mag de vereniging zich gelukkig prij
zen dat het frauduleus handelen in de jaren
2014 en 2015 uiteindelijk geen noemens
waardige financiële gevolgen heeft gehad
en de vereniging daardoor weer een ge
zonde basis heeft. 
Het komende boekjaar zal nog een inhaal
slag laten zien van herstel krantenloods,
schilderen gebouwen en planten van
nieuwe bomen. 
Ook moeten we er rekening mee houden
dat het laatste bedrag, zijnde het winkel
geld, dat we nog tegoed hebben van de
ex-penningmeester wellicht niet verhaald
kan worden. Het gaat hier om een bedrag
van EURO 2.700,- wat dan alsnog afge
boekt moet worden. 
Bert Mooijekind en Rob de Zwart 
1e en 2e penningmeester ZWN
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Jaarverslag Evenementencommissie 2016
Ja, waar zal ik beginnen met een verhaaltje
hoe de kantine verliep in 2016 was. Nou
ik kan u vertellen dat de mensen die nu in
de keuken en achter de bar staan heel erg
blij zijn met de verbouwing van de keuken.
Alles is lekker ruim en je kan overal bij. Je
loopt elkaar niet in de weg. Het mooiste
is als je na een dag achter de frituurpan
hebt gestaan je niet meer stinkt als een
oliebol. 
Het nieuwe jaar begint altijd met een
Nieuwjaarsreceptie in de kantine waar
koffie, een borrel en een hapje wordt
geserveerd en natuurlijk een praatje van
de voorzitter. De dag wordt altijd goed
bezocht door de tuinders (komt zeker
door de heerlijke hapjes en gratis drank
jes) en is het altijd gezellig en druk. 
 
Het eerste evenement was de plantjes
markt op het voor plein. Maar doordat het
voorseizoen te koud was waren er niet zo
veel plantjes te koop. De plantjes worden
opgekweekt door de tuinders zelf. Maar
er zijn altijd mensen die de kou trotseren
en plantjes komen kopen. 
Wat elk jaar terug komt is het pannenkoe
ken bakken dat is zo leuk voor de kinderen
en ook de grote mensen genieten ervan.
Daar sta je dan als bestuur pannenkoeken
te bakken en wel 400 stuks met spek / ham
/ banaan / suiker / stroop en jam. Er was
genoeg en de voorraad die we voor had
den gebakken waren erg snel op dus dan

maar wachten en wachten op de volgende
pannenkoek die klaar is. 
Opentuin dag een evenement wat ook elk
jaar terug komt. Nu dit jaar was het de
jaren 60. Er werd alleen maar muziek ge
draaid uit de jaren 60 door de DJ die zijn
spullen weer had uitgestald om er een
mooie dag van te maken. De blikvanger
was een oldtimer die in het park opgesteld
stond, je kon er niet omheen lopen of Bert
M zat met pet op in de oldtimer of hij stond
uitleg te geven aan de mensen. Er was op
die dag genoeg te eten bij de kraampjes:
patat, gebakken vis enz…. Er werd heerlijk
van gegeten. Er was ook nog een loterij
met mooie prijzen. Er waren ook nog
prijzen gedoneerd en die mensen worden
ook nog hartelijk bedankt. En wie ook een
bedankje krijgen zijn de mensen die de hele
dag bezig zijn geweest om deze dag goed
te laten verlopen, zowel achter een kraam
of achter de bar en na afloop schoonmaken
en de boel weer opruimen, mensen be
dankt voor de goede inzet. 
 
Kerst inn kwam weer te spraken, gaan we
het dit jaar weer doen of slaan we een jaar
over. Er was animo voor om het te orga
niseren dus in overleg met de kantine
beheerder werd er een datum gekozen.
Het kwam allemaal niet zo mooi uit, kerst
inn werd op een door de weeks avond
georganiseerd anders kon het niet. Het
was weer een uitdaging voor de heren en

de kantinebrigade om er een geslaagde
avond van te maken, en dat is gelukt. De
oliebollen waren niet aan te slepen, er
bleven twee oliebollen over van de 300
die op de avond zijn gebakken. De erw
tensoep met roggenbrood en spek was op
en de Glühwein was ook helemaal leeg.
Het enige wat er over was, was de been
ham warm op een bakplaat. Het was weer
een geslaagde kerst inn avond. Op de
avond werden ook twee mensen nog
bedankt voor hun inzet wat betreft be
stuursfunctie van de afgelopen jaren. Deze
mensen kregen als afscheid cadeau, het is
toch kerst dus een kerstpakketje is wel op
zijn plaats. Er werden ook nog anderen
mensen bedankt voor de inzet van hun
functie die ze afgelopen jaren gedaan
hebben. Kortom het jaar was weer snel
voorbij. Ik hoop dat het op dezelfde voet
door gaat op het tuincomplex, en dat de
mensen langs komen in de kantine voor
een bakkie koffie of wat eten tussen de
middag. 
 
De barmedewerkers waren dit jaar: Leo
nie, Sjoeke, Trees, Carla, Patricia, René,
Kees, Arie, en Bart. Allen bedankt voor
jullie medewerking. Een persoon moeten
we niet vergeten te bedanken voor het
schoonhouden van de kantine, en dat is
René.. Deze wil niet bekend worden maar
René bedankt!. 
             Kantinebeheerder: Bart Tromp

Jaarverslag Secretaris
Ook dit jaar zijn er een aantal (oud) tuin
ders of naasten van (oud) tuinders over
leden. Dit zijn onder andere de heren W.
Laan, J. Bogaert en D. Wassenaar en de
dames Van Galen, A, Imhoff en Sophie van
de Vorm. 
 
Begin 2016 zijn we begonnen met 14 as
pirant-leden. Hiervan zijn er 7 doorge
stroomd naar een tuin, 4 hebben zich af
gemeld. Daarnaast zijn er in 2016 17
nieuwe aanmeldingen. Het totaal aantal op
de wachtlijst is 22. Dit getal is de afgelopen
jaren redelijk stabiel en het is goed te
merken dat de animo voor een tuin op
onze vereniging blijft bestaan. 
 
2016 kent 2 wisselingen in het bestuur.
Zowel de secretaris als de voorzitter van
de bouwcommissie hebben hun functie

neergelegd. Plezierig te melden is dat Leo
Pel een andere uitdaging heeft gevonden
binnen de vereniging en is begonnen als
voorzitter van de winkelcommissie. Daar
naast blijft Wouter de vereniging suppor
ten als donateur! 
 
Noemswaardige mijlpalen zijn de nieuwe
huurovereenkomst (10 jaar) met de ge
meente Haarlem, de totstandkoming van
het ooievaarsnest en natuurlijk de 4e stip
van AVVN. Het overnemen van standaard
AVVN reglementen is nog niet afgerond.
Dit loopt nu al 2 jaar en dit onderwerp
roept bij verschillende leden de nodige
emoties op. De verwachting is dat dit in
2017 zal worden afgerond en we weer
even vooruit kunnen met een opgefrist
kader waarin de vereniging kan functione
ren.              

Een dun laagje sneeuw; de sneeuwploeg hoefde

niet uit te rukken. Toch een kort moment van win

terse schoonheid op de Berkenlaan. Nu kijken we

vooruit naar een laan met aan beide zijden rijk

bloeiende borders! Laat maar komen die zomer!

Bij het ter perse gaan van de Tuinfluiter waren de jaarverslagen van de Bouw-, Tuin- en
Winkelcommissie nog niet bij de redactie ontvangen
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Werkbeurten seizoen 2017
De werkzaamheden zijn van 09.00 tot 11.30 uur

Graag om 08.45 uur aanwezig voor tekenen prresentielijst, koffie en werkbespreking
Zie ook onze website ZWN-volkstuinen.nl onder Leden

 

Groep 6
Dennis Kamst      H04

 
6 mei
1 juli

26 augustus
18 november

 .
B01  Fred Bosman

B04 Ilge Burghard

B10 Roland Meijer

B16 Gert-Jan Timmerman

B27 Leon Smits

B29 Ria Duineveld

L01 Jolanda Sapouridis

L11 Menno Sjoordema

L13 Peter Hurkmans

L17 Ans van Weel

L26 Emma Leenen

M18 Steffany Janssen

M20 René Plantenga

S01 Marjolijn Sondorp

 --
H05 Fenna Kleinenbroch

H09 Martthijn Stulp

H21 Bianca van Laar

H30 Ellen Bosschaart

L05 Elly Elsenbroek

L09 Esther Zwart

L12 Boudewijn van Aken

L14 Alex Piepenbrock

L28 Catriona Black

L33z Oscar van Woensel

N01 Belinde van de Vorm

N02 Ans Bosch

S04 Ronald van Broekhuizen

S07 Ad Otten

---
B03 Ingo Ender

B06 Ab Mannaert

B22 Kursat Duru

H01 Irene de Jong

H14 Ben Kaptein

H29 Tom

L07 Mirjam Hartgers

L16 Lisbeth Cluistra

L22 Gertie Alders

L32 Han van Norde

M02an Martina van Zonderen

M04 Andrea Coerdt

M06 Eef van Huijssteede

S19 Fija van Bekkum

Groep 2
Ron Visser     L19

 
8 april
27 mei
22 juli

16 september

Groep 3
Bert van der Scheur     S06

 
18 maart

10 juni
12 augustus

23 september

Groep 4
Gerard de Kuyper     B19

 
1 april
20 mei
29 juli

30 september

Groep 5
Marco Hulsbergen    L21

 
22 april
24 juni

19 augustus
7 oktober

----
B02  Wenda Torenbosch

B08  Eline Kleingeld

B21  Severine van der Molen

B25  Nardy van Roessel

H03  Martin Hamelink

H26  Mark Overbeek

H28  Thea Willemse

L18  Tanja Heuverkamp

L20  Jan Woudwijk

L29  Els Hoeboer

L30 Eva Scheen

M08  Fanneke Verlind

S13  Ben Timmermans

S15  Raoul Buiter

-----
B11  Paulina Hartman

B14  Tjeerd Menger

H12  Mariëlle van Galen

H13  Rian Schelvis

H22  Enee La Gro

H23  Christina Knoll

H25  Linda Manders

L03  Monika Bartok

L10  Hetty van Slooten

L34  Yvonne Verdonk

M10 Tous Wijkhuizen

S02  Cara Crisler

S14 Leks Eppink

S17  Paulien Klinkenberg

------
B09 Blaga Rooijers

B13 Jolanda van de Weerd

B20 Karina Rotteveel

H06 Martien van Woerkom

H17 Ramona van Leeuwen

H20 Saskia van der Woude

H24 Hans Hein

H31 Marino van Wakeren

H32 Mark Verburg

L2c Anne Priester

L25 Wil Maris

L31 Anja Roosink

L33n Clemens Kruijsen

S21 Bert Vrenegoor

Groep 1
Gert Jan Schaafsma   B23

 
25 maart
13 april
15 juli

9 september
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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:
 
    15 mei (zomernummer)

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

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

Aan- of afwezig
heid Algemeen
Werk
Indien het niet mogelijk is een
bepaalde ochtend te komen kan
deze geruild worden. Geef dit
aan  via een email of aantekening
op de presentielijst. De email
kan aan 
          Nicolette Hulsbergen 
          (nhrbergen@gmail.com)
gestuurd worden die de administratie
voert en de presentielijsten verwerkt.
Gemiste werkbeurten kunnen op een
later tijdstip ingehaald worden maar
doe dit wel tijdig want aan het eind
van het seizoen zijn er steeds minder
mogelijkheden. De werkbeurten zijn
verplicht en op onterecht verzuim
staat een boete.
 
Er kunnen natuurlijk in de loop van
het seizoen lichamelijke redenen of
andere gewichtige redenen zijn om
een werkbeurt niet te kunnen doen.
Jullie kunnen de werkbeurt dan op
een ander moment doen of door een
vervanger laten doen. Het aanstellen
van een vervanger moet ook gemeld
worden. De vervanger moet wel de
leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. In
dien er geen melding van afwezigheid
ontvangen is zullen wij u een email

Een ruime bestelling zand, aarde, tegels, opsluitbanden en ook drainageslang zorgde voor een extra lossing

op zaterdag 25 februari. Bert (op de trekker) en Hein moesten heel wat rondjes maken om alles bij de

tuinen af te leveren. Kees op de voorgrond geeft advies inzake het distributieschema.         DS

sturen.
 
Treed bij bijzondere omstandigheden
altijd in overleg met mij of andere
leden van het bestuur.
Cees Pel, Voorzitter Tuincommissie
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