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ZWN is aardig bij de tijd, maar pinnen in de winkel
is voorlopig nog niet mogelijk. (Als je een héëél
goede klant bent mag je wel op de "pof") En wat
betreft de Verse Groenten: die kan je bij Leo
kopen en zelf verder opkweken! DS

Ook op het voorplein te verkrijgen: prima 2e
hands tuinspullen! Loop even binnen bij Flip!!

Veel tuinders zijn nog niet gearriveerd, het algemeen werk is net gestart, maar Leo heeft zijn kraampje al
op orde. Vandaag zijn er courgettes, augurken, aubergines en tomatenplantjes in de aanbieding. Sinds de
winkel is verbouwd is dit een van de nieuwe initiatieven. De voorzitter van de Winkelcommissie is zeer te
spreken over de belangstelling van de tuinders. Niet zo vreemd, want de kwaliteit is goed en de prijzen
schappelijk. DS

Sla met Sinatra en bonen op Bach
Het pad van een volkstuinder gaat
vaak niet over rozen. Als je zaailin
gen de nachtvorst overleefd heb
ben staan de slakken klaar om het
jonge groen op te vreten.
Het is of te koud, te heet, te nat of te
droog. Alsof dit niet genoeg is wordt je
fruit straks belaagd door de vogels en de
wespen die op de restanten afkomen be
lagen jou.
Tussen dit alles door groeit het onkruid
met centimeters per dag. Blijf hier maar
eens vrolijk onder.
Mij lukt dit opperbest en misschien werkt
dit bij jou wel aanstekelijk. Vanaf dag één
zie ik mijn tuin als “Laboratorium voor
ongebruikelijke experimenten”.

Overigens zonder de geringste weten
schappelijke ambitie maar als bron voor
nieuwgierigheid naar de natuur. Het is leuk
te ervaren dat deze nieuwsgierigheid ook
wordt gedeeld door “Wageningen”. Hier
bij heb i
k niet de illusie dat ik hen op ideeën heb
gebracht. Het is vast toeval.
Eén van de eerste experimenten was het
telen van zeekraal en lamsoor in een bak
gevuld met zeeklei uit Zeeland. Met uit
stekend resultaat. Dit kwam onder de
aandacht van iemand uit Aruba, hij heeft
mij bezocht bij ZWN en het gevolg is dat
hij daar nu een echte business heeft en
commercieel zijn zeekraal teelt.
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In 2015 experimenteerde ik met het laten
groeien van andijvie op het water van mijn
vijver. De zogenaamde Andrijvie. De
AVVN stuurde een verslaggever en
plaatste een uitgebreid artikel. Het Parool
publiceerde op 29 april jl. op de weten
schapspagina een stuk met de kop “Oog
sten met een plons”.
Het beschrijft de studie van Janjo de Haan,
onderzoeker aan de Wageningen UR, naar

……..het telen van groente op water. De
resultaten zijn zeer bijzonder. Men bereikt
een reductie van bestrijdingsmiddelen van
75 tot 90%. De kosten voor meststoffen
dalen met 50% en het water waarop ge
teeld wordt kan jaren worden herbruikt.
In 2013 startte ik met het oogsten van
berkensap. Aanvankelijk ging dit niet zo
vlot. Inmiddels weet ik nu dat het boren
van een gaatje in de stam niet volstaat. Om
echt sap te winnen maak je een V-vormige
inkeping in de boom op een plaats die
zuidoost is gericht. Cees Pel, onze tuin
commissie-voorzitter, haalde destijds
hierover zijn wenkbrauwen op en bezag
het met ongeloof. Niet zo lang geleden
vertelde hij ontdekt te hebben dat zijn
ontbijtkoek gezoet wordt door ber
kensap.
Dit voorjaar introduceerde een frisdrank
fabrikant een nieuw sapje. Een mix van
berkenwater en vruchtensap.

Niet alles lukt. Vorig jaar probeerde ik het
effect uit van olifantenmest als meststof
op groente. Het leverde geen merkbaar
resultaat op in vergelijking met dezelfde
groenten in een ander bed, zonder olifan
tenpoep.
Met Peter Hurkmans deed ik een wed
strijd: wie kweekt de hoogste zonne
bloem? Die van mij gaf ik giraffemest uit
de dierentuin van Amersfoort. Zo ontdek
te ik dat slakken sneller zijn dan giraffen.
Binnen enkele weken waren mijn zonne
bloemplanten opgegeten.
Dit jaar komt in het teken te staan
van muziek
Vast staat dat muziek iets doet met leven
de wezens. Met ons humeur bijvoorbeeld.
Op dieren is er ook sprake van een dui
delijk effect. Koeien geven bijvoorbeeld
meer melk als er muziek in hun stal klinkt.
Er is zelfs sprake van een duidelijke voor
keur van de dames. Op de klanken van
Mozart doen zij het beter dan op Kraft
werk.
Over het effect van muziek op planten is
niet veel bekend. Daarom ben ik mijn
eigen onderzoek gestart. Een deel van mijn
groenten krijgt muziek te horen, een
ander deel niet. Verder zijn alle omstan
digheden gelijk. De sperziebonen krijgen
Bach te horen, de sla luistert naar Sinatra.
Twijfelen doe ik nog over druiven op Doe
Maar. Waterdichte radio’s, in de groente
bedden, staan afgesteld op geschikte
zenders.
De primeur is voor De Tuinfluiter!
Nog voor wetenschappers dit hebben
opgepikt en de kranten hierover schrijven
leest u over een paar maanden mijn bevin
dingen.
Ron Visser, mei 2017

IJsheiligen
Mijn voorbereidingen op het nieu
we tuinseizoen heb ik beschreven
In het laatste winternummer van
de Tuinfluiter. Dat moment ligt al
enige tijd achter ons. We zijn nu
immers hard op weg naar de
zomer, dus is het tijd voor een eer
ste evaluatie.
De mediterrane kuipplanten hebben ook
afgelopen de winter en het voorjaar in mijn
koude kas door gebracht en hopen bin
nenkort opnieuw een plaatsje in mijn
border te krijgen. Omdat deze planten
vorstvrij moeten overwinteren, was ver
blijf in een koude kas alleen niet voldoen
de. Extra beschutting was ook nodig. Ook
in een kas kan de temperatuur gemakkelijk
onder nul dalen. Afhankelijk van de bui
tentemperatuur bestond de bescherming
in de kas uit één of meerdere plantenhoe
zen over elkaar heen. En LED-groeilampen
voor extra licht en warmte. Mijn Trompet
plant (Datura) is het meest vorstgevoelig
van al mijn planten en verlangt ook in de
winter een temperatuur van minimaal 5°
C. Dat is makkelijk gezegd maar niet altijd
te verwezenlijken. Dat is afgelopen winter
in mijn koude kas dus niet altijd gelukt. De
plant had hier veel van te lijden en ziet er
minder stralend uit. Volgende winter laat
ik deze plant misschien toch maar thuis
overwinteren!
De Abutilon en Oleander kunnen wel
lagere temperaturen verdragen en hebben
daardoor het winteravontuur goed over
leeft. De witte en rode Oleander staan
nu vol bloemknoppen en gaan na half mei
de border in. Dan hopelijk in volle bloei.

Voor komende winter wil ik in de kas wel
het een en ander bijstellen. Allereerst wil
ik daarin tijdelijk een kleine tweede kas
plaatsen, een z.g. tomatenkas. Op ons
complex staan ze op dit moment op
meerdere plekken in de tuinen en bestaan
uit een metalen frame overdekt met dik

gewapend en doorzichtig folie. Omdat ik
hierin nauwelijks condens verwacht, kan
ik de binnenkant ook nog met professio
neel tuinbouw noppenfolie bekleden als
extra isolatie bij strengere vorst. Verder
kan ik aan het metalen frame dan mijn
LED-groeiverlichting boven de planten
ophangen. Zonodig kan het geheel bij
strenge vorst ook nog afdekken. Misschien
ontwerp ik hierbij ook nog wat bijpassen
de domotica (of ‘cassotica’ in dit geval !?)
om een aantal dingen automatisch te laten
bijsturen. Volgend jaar zullen we weten
wat dat heeft opgeleverd.
Thuis heb ik begin januari diverse soorten
paprika, (Spaanse) peper en aubergine
gezaaid. Na het ontkiemen heb ik de
plantjes thuis op de vensterbank gezet, wel
met extra LED-groeilicht. Later ook nog
een keer verspeend en eind februari ben
ik op dezelfde wijze met diverse soorten
tomaten aan de gang gegaan. Dat ging al
lemaal reuze voorspoedig en half april
stond mijn vensterbank vol met mooie
grote gezonde en compacte planten. Ik
was hier reuze tevreden mee. Alles kon
binnenkort verhuizen naar mijn volkstuin
om uit te planten in mijn kas.
Mijn tomaten zet ik aan één kant van de
kas en leid ik om een touwtje in de goede
richting. De paprika’s en pepers staan aan
de andere kant en worden gesteund met
een tonkinstok. Het achterste deel van de
kas reserveer ik voor komkommer en
aubergine. Ik had voor de zekerheid meer
planten dan ik zelf nodig had, dus kon ik
ook wat weg geven aan mijn buren. Zo
stond half april alles er keurig bij. De
meeste planten al in bloei en de eerste
paprika’s waren al duidelijk zichtbaar. Het
zag er allemaal rooskleurig uit …
Totdat in de nacht van 19 op 20 april j.l.
de temperatuur tot -4 à -6° C daalde.
Nachtvorst en niet zo’n klein beetje ook.

dag nog prachtige tomatenplanten waren.
Dat beloofde niet veel goeds. Gelukkig
boden mijn buren morele bijstand, waar
voor dank. En vreemd genoeg stond bij
hen de tomatenplanten er wel groen en
fris bij. Hoe kon dat nou? In het verleden
had ik wel meer nachtvorst meegemaakt,
maar nooit met zulke desastreuze gevol
gen als deze keer. Achteraf vermoed ik dat
één van mijn automatisch raamopeners in
de kas ’s nachts niet goed is dicht gegaan.
Hierdoor kon de temperatuur in de kas
wel heel snel dalen. De paprika’s en pepers
zijn blijkbaar sterker, want die hadden
nergens last van. Toch besloot ik om alle
dorre planten voorlopig te laten staan.
Misschien zat er toch nog een spoortje
leven in.
Vandaag is het 3 mei 2017, dus twee weken
later. En gelukkig zie ik uit steeds meer
dorre tomatenplanten nieuwe groene
scheuten verschijnen.

Dat ziet er inmiddels dus beter uit. De wat
dikkere stam, geholpen door de wortels
onder de grond kan blijkbaar meer ver
dragen dan het blad en de bladstengels.
Maar de planten hebben wel een achter
stand opgelopen en moeten opnieuw
bloemknoppen vormen. Wel even af
wachten hoe snel de planten weer op
krachten zijn. Maar volgens mij komt alle
maal wel goed!. En, eet smakelijk allemaal.
Donderdagmorgen 20 april sloeg de
schrik me om het hart. Ik zag enkel bruine
verschrompelde restjes van wat de vorige

HvD
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De rupsen van het Koolwitje laten weinig van het sappige koolblad over

Permacultuur in de moestuin - plagen en ziektes
Bij het opbouwen van een (permacultuur)
tuin wordt een nieuwe leefomgeving ge
creëerd, die bevolkt wordt met planten
en/of dieren die hier gedijen.Dat kan dan
explosief gaan, omdat er nog geen natuur
lijke vijanden of concurrerende planten
zijn. Dit wordt vaak gezien als een plaag,
zoals kool die last heeft van het koolwitje,
sla die wordt aangevreten door slakken of
zevenblad dat groeit op de kale grond.
Een dergelijke plaag of een ziekte ver
schijnt als de natuur bezig is met het vullen
van een niche (de plaats van een soort of
een populatie in een ecosysteem). Dit is
een normaal verschijnsel voor een nog niet
volgroeid ecosysteem. De natuur vult
deze niche op, die vervolgens door een
andere niche wordt opgevolgd. Zo is
paksoi voedsel voor de rups van het
koolwitje, maar rupsen zijn weer voedsel
voor de larve van de sluipwesp, die op zijn
beurt als voedsel dient voor vogels, etc.
Deze opvolging ontstaat door de aanwe
zigheid van voedsel, maar ook door be
schutting en mogelijkheden voor voort
planting en overwintering.
Voor het beheersen van alle plagen en
ziektes moeten alle aspecten in kaart
worden gebracht om te komen tot een
plan voor plaag- en ziektebeheersing in de
moestuin. Daarbij houden we dan reke
ning met een aantal factoren, zoals diver
siteit, voorkeuren, rovers, concurrenten,
vijanden, selectie of barrières.
Een aantal voorbeelden van de hierboven
genoemde factoren:
Diversiteit in vele vormen en kleuren van
zowel blad als bloem zaait verwarring bij
insecten. Combineer dus bijvoorbeeld de
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blauwe lange preibladeren met fris groen
van kropsla, of donkergroene aardpeer
met het rode blad van snijbiet. De plaag
dieren kunnen de planten dan moeilijker
vinden.
Voorkeur en vooral afleiden, om te
zorgen dat ziektes en plagen door andere
planten worden aangetrokken. Die plan
ten offeren we dan als het ware op zodat
de planten die we zelf willen eten niet
worden aangetast: dus mosterd is voor de
ritnaald (larve van de kniptor), waardoor
de wortels ernaast onaangetast blijven. En
rupsen van koolwitjes houden meer van
paksoi dan broccoli. Of zet Oost-indische
kers tussen de bonen, dit helpt tegen lui
zen.
Ook kun je rovers en concurrenten
naar je tuin lokken, zoals kikkers, eenden
en merels tegen slakken (hoewel eenden
ook van jonge sla-plantjes houden…).
Concurrenten zijn bijvoorbeeld smeer
wortel als afbakening van zevenblad
(werkt echt!) en munt als concurrent van
brandnetel.
Selectie begint bij het kiezen van de
planten die je in de moestuin wilt hebben.
Kies dus soorten die geschikt zijn voor de
grondsoort en het klimaat. Dat geeft
sterke en gezonde planten. Ook door zelf
zaden te oogsten voor het volgende jaar
kan de nieuw opgekweekte plant zich
aanpassen aan de plaatselijke omstandig
heden. Neem dan altijd de zaden van de
gezondste planten. Kies ook de juiste
variëteit en zorg zo voor weerstand tegen
verschillende plagen en ziektes. Ook door

te zorgen dat planten op verschillende
tijden bloeien en vrucht dragen blijven
sommige buiten het plaag- of ziektehoog
seizoen.
Barrières kunnen permanent of tijdelijk
zijn. Een permanente barrière is een hek
of een haag, waarbij een haag dan de
voorkeur heeft. Een hek wordt vooral
geplaatst voordat een haag volgroeid en
ondoordringbaar is. Ook water is een
hindernis voor veel kruipende dieren en
planten. Een tijdelijke barrière kan bestaan
uit stolpen van glas of vlechtwerk of net
ten.
Is er toch nog veel overlast, dan kun je
overgaan tot bestrijding met biologische
bestrijdingsmiddelen zoals brandnetelgier
tegen luizen en schimmels, het vangen met
de hand, het plaatsen van vallen of het
reduceren van de leefomgeving. Haal dan
bijvoorbeeld gras en hooi tegen de schut
ting weg, want daar overwinteren vaak
slakken.
Uiteindelijk stel je jezelf een aantal vragen
om na te gaan welke strategie je kiest voor
de korte termijn: Wordt mijn opbrengst
bedreigd? Hoe past dit in de opvolging/e
cosysteem? En moet ik wel iets doen?
Niets doen heeft dan – hoe moeilijk dat
misschien ook is – de voorkeur. Een goed
ontworpen systeem heeft voldoende
veerkracht en reageert snel genoeg op de
plaag of ziekte. Voor de langere termijn
kan het goed zijn om te bekijken waar het
ontwerp misschien verbeterd of aangepast
moet worden.
Joke Groskamp
(Met dank aan Rob van Deursen, stichting
Saiwala)

Van de Bestuurstafel
Beste lezers,
Zoals gewoonlijk vergadert het bestuur elke tweede maandag van de maand. De afge
lopen periode zijn ze drie keer bij elkaar geweest. Daarvan zal ik een kort overzicht
geven van onderwerpen waar het bestuur zich over buigt.
Een welkom aan Trees van Gastel. Zij heeft een tuin op Lijsterbes 32. De secretaris,
Jeroen Doornbosch heeft in de algemeen ledenvergadering aangegeven dat hij wil
stoppen met het secretariaat. Het appel dat het betaalde werk op hem doet, de tuin
en de aandacht die het werk als secretaris vraagt is te veel. Het bestuur heeft gezocht
naar een opvolger. Trees van Gastel heeft zich gemeld en zal tot de jaarvergadering dit
najaar, waarin zij voorgesteld wordt, het secretariaat waarnemen.
Het bestuur is ook nog op zoek naar een opvolger voor Cees Pel. Hij wil afscheid
nemen van zijn taak als voorzitter van de tuincommissie.
Vanuit de Velserpoort is de vraag aan de vereniging gesteld of wij een tuin beschikbaar
kunnen stellen voor een van haar cliënten. Na een oproep van het bestuur heeft Jan
van Galen zich gemeld en heeft een deel van zijn tuin aan de nieuwe gast overgedragen.
Momenteel is de grond al weer bewerkt, beplant en groeien de planten prachtig. Het
is plezierig dat we met goede afspraken zowel Jan als de gast van dienst konden zijn.
De afgelopen maand is het plein voor de kantine verder aangepakt. De plantenbak die
daar stond is verwijderd, de ruimte is opnieuw bestraat. Daardoor is er een echt plein
ontstaan waarin tuinders gemakkelijk van de kantine naar de winkel en de krantenloods
kunnen oversteken. De nieuwe ruimte is versierd met nieuwe, kleinere plantenbakken
en als het goed is zijn daar afgelopen week seizoen bloeiers ingezet. Het is daardoor
een eind gezelliger geworden.
We hebben een inventarisatie gemaakt van de sleutels. Hierdoor is duidelijk wie welke
sleutels heeft en welke ruimtes kan openen. Dank voor iedereen die daarvoor gegevens
heeft aangeleverd. Het bestuur zal mensen aanspreken die niet gemachtigd zijn om een
van de gebouwen te openen, en daar ongeoorloofd gebruik van maken. Het verder
uitwerken van het sleutelplan wordt in de komende vergaderingen opgepakt.

Akkerhommel
Ben Timmermans ontdekte een aantal
kleine hommels rond de ingang van een
verlaten vogelhuisje op zijn tuin aan de
Singel. Het gaat hier om de Akkerhommel,
een vriendelijk beestje dat zelden steekt.
Het nest wordt vaak in muizenholletjes in
de grond gemaakt, maar ook wel onder
dakpannen of andere plekken waar de
regen niet bij kan. Een volgroeide kolonie
bestaat uit 100 tot 200 werksters, veel
minder dus dan bij de honingbij die er wel
80.000 hebben.
Zoals gezegd, deze hommel zal niemand
tot last zijn. Mocht dat wel het geval zijn
dan plak je de ingang van het vogelkastje 's
avonds dicht, hang het huisje een stukje
verder op en maak de ingang weer vrij.
Leuk om te zien zijn de hommels die bij
warm weer rond de ingang met hun vleu
gels zorgen voor ventilatie.
Dick Saher

Soms storten tuinders takken en ander tuinafval op het tuincomplex. Dit moet dan
door anderen dan de storters verwijderd worden. Dat is niet de bedoeling. Elke
tuinder zal zijn eigen tuinafval moeten verwerken in een composthoop, of naar zijn
groencontainer of het milieuplein moeten brengen. Dan houden we het plezierig op
ons volkstuincomplex.
We wensen iedereen veel tuinplezier in het groeizaamste seizoen van het jaar!

Tuinkeuring 17/6

U weet het toch? Bij Flip is van alles te koop!
(Alleen geen hoeden en petten) Foto DS

Op zaterdag 17 juni tussen 9 en 12
uur zal de tuinkeuring plaatsvinden.
De keuring loopt dit jaar anders dan
andere keren. De tuin- en de bouw
commissie zullen samen gaan keuren.
De bouwcommissie let met name op
de veiligheid: zijn de gasslangen verou
derd, is er gebroken glas, is het tuin
huisje veilig? Hiervoor moeten ze in
de tuinhuisjes kunnen kijken. Zorgt u
er voor dat zij bij u naar binnen kun
nen? De commissie kijkt of de sloten
schoon zijn, of de grenzen met andere
tuinen onderhouden zijn, de voortuin
en de algemene toestand van de tuin.
U ontvangt begin juni een nieuwsbrief
over de tuinkeuring.
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Test zakken pot
grond en tuinaarde
In de winkel waait dit seizoen een
nieuwe wind en niet alleen door de
nieuw aangelegde openslaande deu
ren. Het is er gewoonlijk gezellig
druk.

De winkel opende het tuinseizoen met

diverse aanlokkelijke aanbiedingen. Behal
ve plantjes waren vooral zakken tuinaarde
en potgrond zeer in trek. Elke zaterdag
opnieuw zag je de stapels met zakken
grond slinken.
Beide aangeboden soorten zakken grond
zijn bemest, maar hoe voedzaam is elke
soort? En, is er verder verschil in kwaliteit?
We weten ondertussen wel dat het moes
tuinieren ook in de media steeds meer
aandacht krijgt. Toch blijft het bijzonder
dat zelfs de consumentenbond het origi
neel vond om de kwaliteit van potgrond
te testen.
Sinds het resultaat van die test gepubli
ceerd is, prijst bouwmarkt Gamma haar
zakken potgrond aan als de beste uit de
test. Is deze grond inderdaad de allerbe
ste? Dus beter dan de kwaliteit van bijv.
de potgrond uit onze eigen ZWN-winkel,
vraag ik mij dan af. Helaas stonden 'onze'
zakken grond niet in die test.
Tijd dus om zelf eens onze eigen zakken
grond te testen. De zakken tuinaarde
neem ik dan in één moeite gelijk mee.
Er bestaan niet alleen veel merken grond,
maar binnen elk merk zijn er ook nog eens
veel verschillende soorten (pot)grond,
zowel universeel als speciaal voor de
moestuin, of voor binnen, of voor buiten,
voor coniferen, voor rozen en ga zo nog
maar een tijdje door.
Mijn voorkeur gaat uit naar universele
potgrond en afhankelijk van de behoefte
van de plant meng er ook nog kalk dan wel
turf door heen (afhankelijk van de gewens
te zuurgraad) of zand of klei. Op zo’n soort
manier meng ik het liefst ook mijn eigen
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zaaigrond, bestaande uit 4 delen potgrond,
2 delen tuinaarde en 1 deel brekerzand. Ik
gebruik hiervoor geen ophoogzand omdat
ik daar in het verleden minder goede er
varingen mee had. En ik zeef de grond ook
niet.
De winkel verkoopt helaas geen zakken
zand of turf meer. Dat is jammer, maar
gelukkig kan ik daarvoor nog wel elders
terecht. Ook mis ik in de winkel een deel
van mijn favoriete meststoffen. Deze zijn
verdwenen, omdat ze nog niet door de
biologische molen zijn gegaan. Pas na zo'n
bewerking krijgen ze het keurmerkstem
pel en zijn ze verantwoord genoeg om te
gebruiken, volgens het AVVN !
In de tweede helft van maart heb ik voor
mijn eigen test in de winkel een zak pot
grond en een zak tuinaarde gekocht, zie
foto. En bij de fa. Van Schagen een zak
brekerzand. In het gebruik merk je met
een, dat de potgrond veel luchtiger aan
voelt dan de tuinaarde. Dat merk je ook
aan het gewicht, terwijl beide zakken van
40L qua volume eenzelfde inhoud hebben.
De tuinaarde bevat ook veel zwarte klei,
waardoor deze aarde enigszins aan elkaar
plakt. De potgrond doet dit nauwelijks en
is door de aanwezigheid van turf veel
losser van structuur. En daarom prettiger
om mee te werken.
Tuinaarde is vooral bedoeld voor het
ophogen van je tuin. Maar omdat de grond
bemest is, mag je er ook een goede plan
tengroei van verwachten. Vandaar dat
deze soort ook in mijn test is opgenomen.
Voor het testen van elk van deze 3 soorten
grond gebruik ik de code T voor tuinaarde,
P voor potgrond en Z voor (breker)zand.
Ik heb daarnaast ook mengsels getest,
zoals half om half P met T, P met Z en T
met Z. En tenslotte nog een mengsel met

Consumentenbond test

gelijke delen P, T en Z.
Zo kom je uit op 7 verschillende testmon
sters. Met elk van deze monsters heb ik
een potje met deze aarde gevuld en in elk
potje 20 zaadjes gezaaid uit eenzelfde zakje
met slazaad. Om te controleren op de
aanwezigheid van ongewenst (onkruid)
zaad heb ik ook nog 3 potjes gevuld met
enkel grond (P,T of Z), dus zonder zaad
toe te voegen.

ZWN slaplantjes test

Gedurende ca 5 weken heb ik onder ge
lijke omstandigheden al deze potjes zo
goed mogelijk verzorgd en enkel (kraan)
water gegeven. Er werden dus nergens
extra meststoffen toegevoegd.
Aan het eind van deze periode, het is dan
eind april, was het tijd om het groeiresul
taat te vergelijken.
In de potjes zonder slazaad was niets op
gekomen. Dus met de aanwezigheid van
ongewenste zaden zit het wel goed.
En dan de groei van de slaplantjes zelf.
Zoals te verwachten was, kwamen de
verschillen het sterkste uit in de onge
mengde grondsoorten. Dus met de grond
samenstelling zoals deze uit de zakken
kwam.
De blaadjes van de plantjes gekweekt in
potgrond waren wel 2 keer zo groot als
die in de potjes met tuinaarde. Een over
duidelijk verschil dus. En de plantjes in puur
zand waren duidelijk het kleinst. Dat klopt
met de verwachting vooraf.
Mijn testplantjes oogden groter dan die op
de foto's uit de landelijke test, waarbij de
plantjes ook nog eens 2 weken langer
konden doorgroeien. Alles bij elkaar dus
een uitstekend resultaat voor de potgrond
uit onze eigen winkel vergeleken met de
door de Consumentenbond geteste soor
ten potgrond.
Een overduidelijk resultaat dus. In de
mengsels was eenzelfde effect te zien, d.
w.z hoe meer potgrond in het mengsel
aanwezig was hoe beter de groei. Alleen
waren de verschillen in de mengsels daar
kleiner.
Alles bij elkaar een duidelijk resultaat.
Kortom, voor het opkweken van planten
heb je niet een z.g. A-merk potgrond
nodig, maar is de grond uit onze winkel
minstens zo groed.
HvD

Natuurwandeling bij ZWN
Zondagmorgen 22 april waren er 8 tuin/vogelliefhebbers afgekomen op de na
tuurwandeling. Nico had de winkel al bijtijds geopend , dan konden we ons even
opwarmen want het was fris. Via de natuurtuin waar de karmozijnbes, daslook,
ooievaarsbek, gele en paarse dovennetel en brandnetels (voor de vlinders) weel
derig bloeiden. Bij de Maluslaan aangekomen vertelde Eef welke vogels we hoor
den, de tjiftjaf, koolmees, zwartkop, merel, winterkoninkje en heel veel groenlin
gen, die veel op de Singel vertoeven.
Aan het einde van de Maluslaan bij de Singelrand stond de prachtige Camassia te
bloeien ,die uit de bakken komen, die op het plein stonden en nu staan te pron
ken op de Maluslaan en Berkenlaan. Bij de Singel op Els en Bert hun tuin zochten
we naar de ijsvogel, die volgens Els regelmatig langs vliegt. Ze hebben ook een
mooi bordje hangen met daarop geschreven: “HIER WONEN WIJ’ met een
mooie gekleurde ijsvogel erbij geschilderd.
Ook een schildpad schijnt vaak op de waterleliebladen te zitten. Bert heeft ook
een vogelhuis voor bosuilen opgehangen en vertelde dat er in Penninxveer veel
ransuilen zitten.

Berkenwater

Op de begraafplaats vertoeven veel buizerds en groene spechten die vaak op het
gras zitten en op zoek zijn naar mieren waar ze gek op zijn volgens Eef. Al wande
lend langs de manege zagen we boerenzwaluwen vliegen. Bij het Kruydhuis zat in
de grote boom een vogel te broeden en zijn staart stak boven het nest uit. De
Slaperdijk opgelopen om de ijsvogel te ontmoeten, maar helaas alleen het nest ge
zien, waar enkele tuinders het gereed hebben gemaakt door een rioolbuis in de
platte wand te creëren, zodat ze daar kunnen vertoeven. Ook zwommen er twee
eenden, waarvan de zwartwitte eend de soepeend genoemd wordt.
Op de Noorderlaan het Anton Grootooievaarsnest bewonderd en Eef vertelde
dat uit onderzoek is gebleken dat de ooievaars tegenwoordig beschuttere plekken
opzoeken. Op de Berkenlaan stond nog een prachtig bijenhotel, versierd met een
houten wandelpijl uit de Oostenrijkse bergen.

In mijn jeugd stond onder de spiegel in de
herenkapsalon een pot Brylcreem en een
fles berkenwater. Van beide dacht ik dat
het voor oude heren met haarproblemen
was. Na het lezen van het artikel van Ron
Visser weet ik inmiddels beter: het is ge
zond en het is lekker. In het Parool van 22
maart stond een artikeltje van de hand van
Kees van Unen. Hij schrijft over: "zacht
zoet lentewater, vers getapt van de ber
kenboom". Het is een product van Sea
land Birk en kost slechts € 1,50. Hoe kan
die prijs zo laag zijn?

Als afsluiting in de winkel koffie met een koekje geheel verzorgd door Eef. Na
mens alle deelnemers van de wandeling hartelijk dank voor de leerzame ochtend!!
Sjoeke

"De berk staat bekend als boom van het
licht. Maar meer nog dan van het licht, is
het de boom van het lentevocht. Dat zit
zo: per dag drinkt een berk 300 liter water.
Een deel daarvan slaat de boom op als sap,
en dat is lichtzoet, fris en zacht van smaak.
Als het voorjaar dus. Oude noordelijke
volken geloofden dat een mens tien keer
krachtiger wordt van het drinken ervan".
Dat laatste mag men gerust in twijfel
trekken. Maar voor de tuinders aan de
Berkenlaan moet het toch wel schrikken
zijn dat de tien berken aldaar dagelijks dus
wel 3000 liter water uit de bodem trekken!
(Komt wel weer terug dmv regen, en an
ders als berkenwater bij de kapper...)
Dick Saher

Groenling
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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 1 april 2017
Aanwezig: 46 leden en 5 afgegeven mach
tigingen (totaal 51 stemmen)
Bestuur: de heren Bert van Velsen (voor
zitter), Bert Mooijekind, Cees Pel,
Lodewijk van Roij en Jeroen Doornbosch
(notulen).
AVVN: de heren Rook Bouman en Willem
van Wonderen
1. Opening, welkom en vaststellen
van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en
meldt dat dit de 85ste voorjaarvergadering
is van onze vereniging.
Het jaar is voortvarend gestart, zo zijn de
krantenloods en de winkel grondig opge
knapt. Ook is een begin gemaakt met het
voorplein.
Ook is de verzekeringsportefeuille onder
de loop genomen door de penningmees
ters en de verzekeringsadviseur. De op
stalverzekering bleek te laag en na taxatie
van ons verenigingslid, tevens makelaar,
Hans Hein is het bedrag aangepast naar
een reële waarde.
Er is melding gemaakt van het feit dat een
loslopende hond regelmatig tuinen ingaat
en daarbij naar hartelust gaat graven en
zijn behoefte doet in borders en tuinen.
Vooral achterin het complex (Singellaan)
wordt dit geconstateerd. Mocht iemand
weten van wie de hond is of dit signaleren
dan graag aanspreken of doorgeven aan
het bestuur.
Op de agenda zijn geen aanvullingen en
wordt daarmee vastgesteld.
2. Vaststellen notulen ALV 29 okto
ber 2016
De notulen zijn in de wintereditie van de
Tuinfluiter opgenomen. Dit lijkt niet echt
logisch en in het vervolg zal dit worden
meegenomen in de stukken voor de vol
gende ALV.
Gevraag wordt naar de ontwikkelingen
rondom het sleutelplan. De heer Van Roij
geeft aan dat dit komend jaar wordt op
gepakt. Door wisseling in het bestuur zit
hier wat vertraging op. Het streven is om
de ALV hierover mee te nemen in de
najaarsvergadering. De voorzitter zegt dat
sleutels wel worden teruggevraagd bij het
opzeggen maar doordat deze relatief
goedkoop zijn en makkelijk te dupliceren
is er geen zicht op de omloop van deze
sleutels.
Voor het sleutelplan is een budget gere
serveerd (€ 2000,-).
Verder zijn er geen vragen of opmerkin
gen, het verslag wordt daarmee vastge
steld.
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3. Financieel verslag boekjaar 2016
door Bert Mooijekind en Rob de Zwart
Bert Mooijekind geeft een toelichting bij
het financieel verslag.
Als eerste, de vaststellingsovereenkomst
met de vorige penningmeester is volledig
nagekomen. Het bedrag, ruim 40k, is be
taald en daarmee is de schuld voldaan. Het
bedrag wat uit de winkelkas is ontvreemd,
2209,90 maakte geen onderdeel uit van de
overeenkomst. Het bestuur heeft nog een
schriftelijke poging gedaan om dit ook
terug te krijgen. Hierop is geen enkele
reactie gekomen. Dit bedrag terughalen
lijkt geen kans te hebben en zal worden
afgeschreven.
De aanwezige leden zijn zeer tevreden
over de positieve afwikkeling, het komt
niet vaak voor dat een vereniging in dit
soort gevallen geld terug kan halen. Het
verlies van het kasgeld is spijtig.
Het overzicht van baten en lasten over
2016 laat een kleine winst zien. Bert licht
toe dat dit mede komt door de zachte
winter en daarmee lage energierekening
komt. Ook is veel onderhoud in eigen
beheer uitgevoerd en zijn daar minder
kosten gemaakt dan begroot. Een compli
ment wordt gemaakt aan de kantine en
hun inkoopbeleid. Hier wordt scherp gelet
op de kosten en handig gebruik gemaakt
van allerlei aanbiedingen.
Ook de verhuuropbrengsten en verkoop
uit de krantenloods hebben een positieve
bijdrage geleverd aan de batenkant.
De balans laat een kleine stijging van het
eigen vermogen zien. Uit deze cijfers blijkt
dat de vereniging er goed voorstaat. Mede
ook hierdoor is de contributie voor 2017
gelijk gebleven.
4. Voorstel tot adopteren standaard
AVVN reglementen
Cees Pel geeft een korte inleiding bij dit
onderwerp.
Het aanpassen van de reglementen loopt
nu 2,5 jaar. In eerste instantie was het de
bedoeling om de bestaande reglementen
te updaten. Hiervoor is een werkgroep
ingesteld en zijn veel reacties en opmer
kingen bij het bestuur binnen gekomen.
Vervolgens heeft de AVVN in het voorjaar
van 2015 'standaard' reglementen geïntro
duceerd. Deze reglementen zijn samenge
steld (best practise) uit de verschillende
reglementen van de aangesloten vereni
gingen. Hierin is ook veelal de juridische
houdbaarheid getoetst. Zaken zoals on
deugdelijke bouwwerken en keuring van
bijvoorbeeld de gasslagen zijn opgenomen

in deze reglementen.
Mede door de toegenomen verantwoor
delijkheid van het bestuur is voorgesteld
om deze reglementen te adopteren en af
te zien van het aanpassen van de bestaan
de reglementen.
De afgelopen maanden zijn deze nog een
keer volledig doorgenomen en aangepast
waar nodig. Het is aan de ALV om te be
sluiten hiermee in te stemmen. Zoals ge
zegd is het bestuur en ieder bestuurslid
afzonderlijk aansprakelijk voor een goed
functioneren van de vereniging. Hiervoor
is een goede vastlegging van de regels een
voorwaarde, mocht de ALV niet akkoord
gaan dan ziet het bestuur zich genoodzaakt
om haar taken neer te leggen.
Over dit voorstel wordt gestemd, de
uitkomst is 1 stem tegen en 50 voor.
Hiermee is het voorstel tot adopteren van
de AVVN reglementen aangenomen.
5. Commissieverslagen 2016
Het verslag van de tuincommissie is niet
tijdig gereed, Cees Pel geeft daarom een
mondelinge toelichting. Kijkend naar de
tuinkeuring dan is er een enorme verbe
tering te zien in 2016.
In de voorjaarskeuring kregen 18 tuinen
een rode beoordeling, in het najaar waren
dit er nog maar 2. Ook is er een nieuwe
tractor aangeschaft die zijn waarde bijna
iedere week weer laat zien. Het algemeen
werk loopt goed door, alle tuinders zetten
zich hier voor in en er zijn geen boetes
opgelegd vanwege verzuim.
Verder is ook door de inzet van vrijwilli
gers veel werk verzet in eigen beheer wat
daarmee de verenigingskas ten goede
komt.
Lodewijk van Roij doet verslag van de
bouwcommissie. In 2016 zijn er ongeveer
8 taxaties uitgevoerd en 5 bouwaanvragen
binnen gekomen. Een aantal werkzaamhe
den zijn blijven liggen en worden in 2017
opgepakt. Zo is inmiddels de winkel en de
krantenloods opgeknapt. Wel wordt een
oproep gedaan voor nieuwe leden in de
bouwcommissie. Verder zullen een aantal
(schilder)werkzaamheden via het alge
meen werk worden opgepakt.
De winkelcommissie heeft geen verslag
ingeleverd, dit komt door wisseling van de
voorzitter eind 2016.
Kascommissie.
De heer De Bont (voorzitter van de kas
commissie) meldt dat op het laatste mo
ment de heer Flip Henstra als lid is toege
voegd aan de kascommissie om op het
minimaal vereiste aantal te komen. Op 21
februari heeft de kascommissie overleg

gevoerd met de penningmeesters en is
door deze laatste een toelichting gegeven
op de jaarcijfers.
De boekhouding van de vereniging vindt
plaats in een digitale omgeving waarbij een
4 ogen principe wordt toegepast. Verder
heeft de commissie inzage gekregen in alle
stukken/nota's en bankafschriften.
Wel is 1 bevinding gedaan, dit betreft het
afschrijven in 1x. Geadviseerd wordt om
een inventarislijst op te stellen met daarbij
een dagwaarde op te nemen.
6. Aftreedrooster bestuur/ herver
kiezingen bestuursleden
Dit jaar zijn de secretaris en de voorzitter
van de winkelcie volgens het aftreedroos
ter herkiesbaar. De voorzitter van de
winkelcie is beschikbaar en wordt daar
mee herkozen.
De secretaris heeft aangegeven niet be
schikbaar te zijn door privé omstandighe
den. Het bestuur is daarom op zoek naar
een nieuwe kandidaat*.
* Trees van Gastel heeft zich na de ALV
gemeld voor deze positie. Zij zal de ko
mende maanden gaan meedraaien en op
de ALV van 11 november 2017 officieel
worden voorgedragen.
Ook heeft de heer Cees Pel aangegeven
zijn werkzaamheden als bestuurslid uiter
lijk in 2018 neer te willen leggen. Mochten
er geïnteresseerden zijn voor zijn positie
dan kan men zich melden bij het bestuur.

7. Benoeming commissieleden
De commissies zijn redelijk op sterkte,
voor de bouwcommissie worden nog wel
leden gezocht.
Hans van Dijk maakt een voorbehoud ten
aanzien van zijn redactielidmaatschap.
8. Benoeming afvaardiging naar de
ALV van de AVVN
Op 17 juni 2017 houdt het AVVN zijn
70ste congres van de algemene vergade
ring. De oproep wordt gedaan om dit
congres te bezoeken.
De heer Van Wonderen maakt melding
van de reactie van de Gemeente Haarlem
met betrekking tot een aantal vragen die
namens het bestuur zijn gesteld.
Zo is gevraagd of het mogelijk is om sub
sidie te krijgen voor nieuw zand voor de
zandbak. Hiervoor is echter geen subsi
diepotje.
Wel zijn er subsidiemogelijkheden voor
'kleinschalig groen'. Dit zal verder onder
zocht worden.
Met betrekking tot het asbest op de ma
nage, de Gemeente geeft aan niet de eige
naar te zijn van de opstallen en verwijst de
vereniging daar naar toe. De bouwcom
missie zal dit verder oppakken.
De vraag over het bijhouden van de sloten
(treksloot) wordt inhoudelijk niet beant
woord. Dit blijft hangen tussen de ge
meente en Rijnland.
9. Rondvraag

Voordat aan de rondvraag wordt begon
nen meldt de voorzitter dat er een jubila
ris in ons midden is! De heer George
Huijsmans is lid-tuinder geworden op 18
januari 1992 en daarmee ruim 25 jaar lid
van onze vereniging. De voorzitter reikt
de jubilarisspeld die daarbij hoort uit aan
de heer Huijsmans.
De heer Huijsmans is blij verrast met deze
'eer' en haalt anekdote aan;
25 jaar geleden kende de vereniging ook
een boetebeleid voor het missen van alge
meen werk. Het bedrag wat men toen
moest betalen was 25,- gulden. Hierdoor
had de vereniging wel geld maar werd het
algemeen werk niet gedaan om dat vele
tuinders liever de boete betaalden!
Volgens mij kan de heer Huijsmans dus
goed leven met de nieuwe reglementen!
De vraag wordt gesteld of de ALV niet
terug kan naar een doordeweekse avond.
Hiervoor is weinig animo.
Verder komt het hek aan de achterkant
ter sprake, wanneer moet deze dicht ge
daan worden. Dit blijft een lastig want hoe
weet je dat je de laatste bent die het
complex verlaat. Het advies is om het hek
dus eerder dicht te doen dan open te laten,
in ieder geval aan de achterkant.
Mevr. Knoll is ontevreden over de staat
van de tuin die ze zelf heeft geaccepteerd
na tuinruil. Dit had wellicht beter gekund
maar het aanbieden van tuinruil aan zitten
de leden is geen plicht maar een mogelijk

ZWN Natuurlijk!
Sinds vorig jaar heeft ZWN een prachti
ge ooievaarspaal. Vooralsnog heeft de
Ooievaar het nog niet met een bezoek
vereerd.
Op hemelsbreed minder dan 2 kilometer
van ZWN vandaan broedt op dit moment
wel een Ooievaar. Vlak bij de ruïne van 
Brederode bezet een paartje een nest. Al
in februari kwamen ze daar voor het eerst
kijken en eind mei zat een vogel nog steeds
te broeden. Op deze plek zit nu voor het
derde jaar een paartje. Het eerste jaar
kwam het niet tot jongen. Waarschijnlijk
ging het toen om een onervaren paartje.
Het tweede jaar waren er wel jongen,
maar die hebben het door een natte peri
ode niet gered. Nu de Ooievaars (het zijn
steeds dezelfde) wat meer ervaring heb
ben, gaat het dit jaar misschien wel goed.
En dan kan het gebeuren dat de jongen van
dat paar in de buurt naar een nestplaats
gaan zoeken. Misschien wel bij ZWN…
Veel vissen bij ZWN
Op Hemelvaartsdag, op weg er naar de
tuin, viel mijn oog op vissen in de vaart
nabij het gemaaltje aan de Slaperdijk. En

het waren er niet een paar, maar honder
den! Grote donkere vissen, ik denk dat
het Brasems waren. Bij elkaar wel 60. En
in enkele scholen met in totaal meer dan
130 zwommen er Rietvoorns, met hun
opvallende knalrode vinnen.
En ook vogels, vlinders en libellen
In de voorjaarsmaanden was er verder
genoeg te zien op ons volkstuinenpark. De
IJsvogel blijft steeds langer hangen, nu wel
tot in april. Bij het achterhek vliegen Boe
renzwaluwen, er broeden minimaal 2
paartjes in de schuurtjes bij de hobbyboer.
De eerste generatie vlinders vliegt weer
rond, met vooral Dagpauwogen, Citroen
vlinders en Gehakkelde Aurelia’s. Vanaf
mei vliegen er ook Boomblauwtjes en
Bonte Zandoogjes rond.
Sinds ik dit voorjaar een libellencursus heb
gevolgd, ken ik ook steeds meer libellenen juffers. De meest algemene soort bij
ons is het Lantaarntje, een juffertje met
een vrij zwart achterlijf met een opvallend
blauw segment aan het eind. Daar heeft
het zijn naam aan te danken, het lijkt op
een lantaarntje.
Eef

Lantaarntje, een mooie Juffer
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Ha... Shii-take!
Wat mij nu weer overkwam! Zeker twee
jaar geleden kreeg ik van mijn zoon een
stam met shii-take pluggen. Ik moest het
stammetje eerst een tijdje laten liggen op
een beschaduwde plek voordat ik er iets
mee kon beginnen. Maar ja, na verloop van
tijd vergeet je dat…. Tot ik een paar weken
geleden in mijn tuin aan het opruimen was
en het verloren gewaande exemplaar
tussen de oude verdorde eikenbladeren
en half in de aarde liggend tegenkwam.

Een echte ZWNer
Een plant met bladeren zo groot als een tafelblaadje. Dan denk je aan Rabarber,
Groot hoefblad of Gunnera. Maar er is er nog eentje en die heet ook nog zo: As
tilboides tabularis ofwel Tafelblad. Het blad kan wel 50 tot 90 cm breed worden!
Je zou er dus onder kunnen schuilen ware het niet dat de plant niet hoger wordt
dan 1 à 1,50m. Planten van deze omvang hebben wel een rijke grond nodig die
bovendien niet mag uitdrogen. Bloemen zijn er ook, maar die stellen niet veel
voor. Bij ZWN te bekijken! Aan de Singel naast M24.
Dick Saher

Het bewuste stammetje met shii-takes, nieuw
leven ingeblazen!

Ik haalde het stammetje uit de grond en
zette het even weg tegen de schuur met
het idee “dat gaat niets meer worden, al
die pluggen zijn eruit.” Maar niets was
minder waar, zo’n drie weken later staan
er een flink aantal shii-takes op de stam,
er was dus toch nog leven in de brouwerij!
Wij gaan vanavond heerlijk smullen van
onze onverwachte oogst!
JG

Het grote toegangshek aan het Henstraplein was nodig aan opknapbeurt toe. Na intensief schuren, zorgde
deze AW-ploeg voor een verse laag beits. DS
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Rabarbersiroop
De rabarber groeit weer goed. Tot
eind juni kunnen we nog genieten van
deze lekkernij. Met de zomer in zicht
maken we er een heerlijke frisse limo
nade van!
Ingrediënten: 400 gram rabarber, 100
gram kristalsuiker, 400 dl water
Bereiding:
Was de rabarber en snijd deze in
stukken. Breng de rabarber met de
suiker en het water aan de kook en
laat de rabarber in ongeveer 30 minu
ten gaar worden. Haal de rabarber uit
de pan en laat deze in een zeef uitlek
ken boven een kom. Druk zoveel mo
gelijk vocht uit de rabarber en doe dit
vocht terug in de pan. Breng het sap
opnieuw aan de kook en laat het nog
ongeveer 10 minuten koken. Klaar!
Laat de siroop afkoelen en bewaar
deze in de koelkast.
Schenk de rabarbersiroop in een
hoog glas en vul aan met spa rood (of
een ander merk prikwater). Versier
eventueel met een schijfje limoen en/
of blaadjes munt.
Proost!
JG

O ja, nog een tip: het afgesneden ra
barberblad kun je op een vochtige
plaats op de grond leggen; slakken
hebben de neiging om er onder te
kruipen en zo kun je die de volgende
ochtend gemakkelijk vangen!

Kun je houtas gebruiken in de tuin?

Je hebt een houtkachel en die pro
duceert uiteraard ook as. Na ver
branding is alle organische stof ver
brand en blijven er alleen snel op
neembare mineralen over: calcium,
fosfor, silicium, kalium, magnesi
um, zwavel en sporenelementen
zoals koper, zink en ijzer. De gehal
tes hangen af van de houtsoort en
de verbrandingswijze (soort ka
chel).
Houtas kun je gebruiken voor bijna alle
groenten en fruit bij het begin van de teelt
of tijdens het groeiseizoen (maximaal 100
gram per m²). Kalium bevordert namelijk
de knolvorming, bloemvorming, kleur,
bewaarbaarheid en vruchtzetting en kool
gewassen profiteren vooral van de extra
calciumgift.

Wanneer gebruik je de houtas: In februa
ri/maart strooi je de as heel dun over je
gazon: zo heb je minder mos en mooier
gras. Doe dit niet in de volle zon en bij
voorkeur voor een regenbui (hetzelfde
resultaat kun je overigens bereiken met
een dun laagje compost). Strooi In maart
een handvol as bij elke bessenstruik (met
uitzondering van bosbes en veenbes) en
twee handenvol bij elke fruitboom. Vanaf
april strooi je rond slakgevoelige plantjes
een kringetje van as bij het uitplanten. In
mei strooi je in elk plantgat voor kool,
tomaat en alle vruchtgewassen een à twee
soeplepels. In juni een dun laagje over het
bed met ui/wortel/biet, ook hier niet in de
volle zon en bij voorkeur voordat het gaat
regenen.
Strooi niet tijdens de winter, want kalium
in houtas is volledig in water oplosbaar en
dus snel opneembaar voor de plant, maar
spoelt ook weer snel uit. Het beste is om
de as droog te bewaren en pas te strooien
tijdens de groeiperiode van je planten.
Strooi de as ook niet op de composthoop,
want dit vertraagt de compostering. Geef
geen houtas als je bodem een (te) hoge
pH (zuurtegraad) heeft.
Wil je meer weten, kijk dan op de site van
VELT waar dit onderwerp uitgebreider
wordt behandeld.
JG

Bl oe me nda a l s ew e g 4 7
2 0 61 C B B l oe men da a l
023 525 1 525
in f o @ sk ma ke l a ar s.nl - s km a kel aa r s.n l
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De zandbak in de natuurspeeltuin is door het AW
voorzien van schoon zand.
DS

Los Zand........
Mijn voorganger op de tuin had me behal
ve een mooi huisje ook een ladder nage
laten. Onmisbaar is zo'n ding niet, maar
wel handig bij het schoonmaken van dak
en vogelkastje. Toen het weer zover was
bleek de ladder verdwenen. Dat moet in
november/december gebeurd zijn. Heeft
iemand een tip waar die gebleven kan zijn?
Hij is al eerder "geleend" en weer terug
gebracht, maar nu duurt het wel erg lang...
De karren die de vereniging beschikbaar
stelt om spullen naar de tuinen te brengen
kunnen af en toe niet gebruikt worden
door bandenpech. Dit is meestal niet het
gevolg van glas of een spijker maar eerder
doordat men te waar belaadt. DS

Ledenmutaties
Tuinruil:
Familie Knol naar S5
Nieuwe tuinder:
Pauline Veldkamp H23
Nieuwe kandidaatleden:
Jeroen van Iersel 11-03-2017
Peter Hinrichs
25-03-2017
Monique Bason 01-04-2017
Erika Meershoek 15-04-2017
Gestopt, van de kandidatenlijst:
Gunay Manca
Conny Halfweg

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)
Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen (S20)
Secretaris: Trees van Gastel (L32)
Penningmeester:
Bert Mooijekind (S12)
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
Rob de Zwart (H8)

De grote bloembak moest, door de herindeling van het Henstraplein, plaatsmaken voor nieuwe bestra
ting. Het is wel even wennen, menig tuinder mist de weelderige begroeiing bij het binnenrijden. Voordeel
is wel dat er nu meer plaats is voor evenementen, zoals de plantjesmarkt en Opentuindag. Alvorens Bert
en Flip een mooi patroon konden leggen, werd de trekker ingezet om de zaak uit te vlakken. Gezien het
grote aantal toeschouwers kreeg bestuurder Ab waarschijnlijk veel nuttige aanwijzingen.
Foto: Catriona Black
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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 september (Herfstnummer)

