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De Tuinfluiter
Agenda
Zaterdag 28 oktober
Algemene Ledenvergadering
Kantine 1400 uur
(Voor de notulen zie de vorige
Tuinfluiter)

Na afloop van het Algemeen Werk werd Leks
onder druk gezet door Mariellen van Galen. Het
was in alle opzichten een natte klus.

De Treksloot, de sloot waarop alle sloten van ons complex uitkomen, leidt naar het gemaaltje aan het
eind van de Singellaan. De daar opgestelde pomp zorgt voor een standaard waterniveau zodat we zonder
natte voeten in onze tuin kunnen werken. Hoe sneller het water bij de pomp kan komen, hoe beter het
is. Vandaar dat het zo belangrijk is dat deze waterwegen op diepte en schoon zijn. Hier heeft Leks zich in
een waadpak gehuld en helpt Clemens Kruijsen met het aan kant brengen van een loodzware putemmer
(aker). Gezien dat hij tot over zijn navel in het water staat, zou men verwachten dat de plaatselijke diepte
zo'n anderhalve meter moet zijn. Onmogelijk. Klopt: Leks zit op z'n knieën.. DS Foto's Dennis Kamp

Even voorstellen...

Mark en Annemieke Overbeek zijn,
samen met dochter Jinthe en zoon
Ruben sinds 2014 te vinden op H26.
Ze hebben slechts 5 weken op de
wachtlijst gestaan en bezitten een
goed onderhouden tuin, stenen
huisje en een kas.
"Onze tuinwens komt doordat wij op een
bovenwoning wonen, daardoor geen tuin
hebben en zoveel mogelijk biologisch
willen eten.
Met een eigen groentetuin kunnen we dit
mogelijk maken en kunnen de kinderen
heerlijk spelen en meehelpen in de tuin.
Ruben en Jinthe hebben zelf een eigen
tuintje met bloemen en groente. Ze heb
ben beiden op het tuincomplex ook leren
fietsen zonder zijwielen. Fantastisch
toch....
Het uitgangspunt van onze groente tuin is
biologisch/onbespoten groente en fruit te
telen met zo min effort en kosten. Door
mijn opgedane kennis in de glastuinbouw
(jaren geleden) en veel onderzoek doen
op het internet ben ik verschillende prin
cipes gaan uitproberen. Het oorspronke
lijke tuinidee is iets gewijzigd. Het idee was
om de bodem te bedekken met houtsnip

pers om zo op een natuurlijke manier de
grond vruchtbaar te maken, onkruid te
onderdrukken en droogte en waterover
last te reguleren. De vruchtbaarheid ont
staat doordat de houtsnippers verteren/
composteren en zo organisch materiaal in
de bodem brengen incl. bovenstaande ei
genschappen. (Het "Back to Eden Garde
ningprincipe")
Helaas duurt in ons zeeklimaat het com
posteren te lang en heb ik het plan bijge
steld. De paden zijn met houtsnippers
bedekt en er zijn groentebakken gekomen
met compost. Op deze manier heb je
hetzelfde resultaat maar dan op een ande
re manier. Bijkomend voordeel is dat voor
de kinderen duidelijk is waar ze kunnen
lopen.
Verder hebben we zoveel mogelijk mate
rialen die al op de tuin aanwezig waren
gebruikt voor terrassen e.d.
De tuin is voor ons zoveel mogelijk een
gesloten systeem. Er gaat niets van de tuin
af behalve wanneer het schadelijk is voor
de tuin. Vruchtbaarheid staat voorop.

Na anderhalf jaar wachttijd, hij begon op
plek 27, is Martin Hamelink op H3 gestart
met het tot uitvoer brengen van zijn plan
nen. Allereerst werd de kas aangepakt.
Deze was enigszins verwaarloosd maar
doet nu weer waarvoor hij bestemd is.
Voor de kas wordt een terras aangelegd;
in de tuin liggen diverse door planken
omringde borders. Het linker gedeelte
moet gazon worden. Het gras staat echter
nu zo hoog dat het alleen met een schaar
kort gemaakt kan worden. Martin is ge
trouwd met Esther en heeft 2 dochters;
Isabel en Rosa.

Er valt nog veel te leren hoe grond
vruchtbaar wordt en blijft. Mooi vooruit
zicht dus".

Ledenmutaties
Gestopt met tuinieren:
Els Hoeboer, Lijsterbes 29
Fanneke Verlind, Malus 8
Nieuwe tuinder per 1 augustus:
Rob Kok, Lijsterbes 29
Nieuw op de kandidatenlijst:
Gavin Hiemcke
3 juni 17
Peter Lamars
3 juni 17
Marieke Boelen
17 juni 17
Johan Klungel
24 juni 17
Cees Boor
1 juli 17
Vildan Sagiroglu
3 juli 17
Pim de Vries 12 augustus 17
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De oproep aan de tuinders om te helpen bij het
knippen van de vele meters haag zorgde dit jaar
weer voor voldoende knippers en vegers. Ze wer
den door Bart Tromp onthaald op koffie met ver
snapering. Op de foto achter de rolstoel Cees Pel,
Bart Tromp en Emilie Joosten. (Voor de goede
orde: de rolstoel is niet gebruikt voor het afvoeren
van oververmoeide vrijwilligers)
Op de foto links hanteert Aart de heggeschaar,
terwijl Ab chauffeert. De aanhangwagen is voorzien
van een speciale constructie om de trap/steiger
vast te zetten.

Los Zand...
We maken ons op voor de herfst; wat eens
zo fraai bloeide, gaat nu richting compost
hoop. De overblijfselen van de consump
tiegewassen gaan de zelfde weg. Elke
zomer heeft zo zijn eigen opmerkelijke
kenmerken. Zo heb ik heel wat gieters
slootwater over m'n landje verspreid en
keek jaloers naar tuinders met een motor
pompje. Al dan niet gekoppeld aan de
ouderwetse zwengelpomp.

Kom je niet meer bij de grond, dan
komt de grond naar jou!
Als deze tuinfluiter uitkomt is mijn moeder inmiddels 89. Ze heeft er dan onge
veer 47 jaar tuinieren op zitten. Als kind mocht ze al met haar vader mee naar
het land, alwaar hij ook groente verbouwde.
Ze vind het altijd weer leuk om postelein te zaaien. Vorig jaar in de volle grond
en nu in haar kasje. Dat is wat ze nu nog mag van ons, want tussen de bedden op
die smalle paadjes gaat echt niet meer; daar krijgen we ongelukken van.
Zodra ze Mignondalia's en Afrikanen kan zaaien is ze al weer druk in de weer. En
niet te vergeten de tomatenplanten!
Mijn vader ziet het allemaal aan. Die pompt er nog lekker op los want ja, water
moet op temperatuur zijn; dat is wat de planten willen. Verder is hij druk met zijn
aardappelen want dat is zijn teelt. Ook hij is inmiddels 86 en rooit de aardappels
nog op zi'n knietjes Menig tuinder kan nog heel wat leren van deze oudjes!
Ik hoop dat deze mensen nog lang kunnen genieten van hun tuin. Het zware werk
laten ze maar aan hun dochter en schoonzoon over.
Leonie Hermus B7

De tuinbonen gaven weer dikke peulen.
Het vreemde was dat er geen luis in de
toppen zat. Zal volgend jaar wel extra
zwart zijn. De Cosmos (cosmea) werd met
enige regelmaat onthoofd. De toppen
lagen naast de plant. Oorkruipers? Opval
lend was dat ze inplaats van grote bloemen,
heel veel loof produceerden. Onder
gronds ging alles naar wens: een prachtige
oogst aardappelen. In mijn geval Frieslan
der en Rattes d'Ardeches, een heerlijk
klein knolletje zonder ogen.
Wat zeker niet naar wens was; de popu
latie woelmuizen. In de kas, rennend over
de tuin, in gangen onder het gazon. Heel
wat bieten waren tot de grond toe afge
knaagd. Om ze te bestrijden ben ik niet
verder gekomen dan de ene gieter na de
andere in hun gangen te lozen. Veel heeft
het niet geholpen. Hopen maar dat ze
volgend seizoen een ander gebiedje zoe
ken.
Fruit, dat ging goed. Al was de oogst aan
pruimen maar matig. Gelukkig waren de
wespen net te laat, alleen jonge pimpels
pikten menig pruimpje aan. Aalbessen heb
ik heel even gezien. Of ze waren er nau
welijks, of de merel was me te snel af.
Zwarte en witte bessen daarentegen
zorgden voor een rijke oogst en dus voor
een plank vol jampotten. Appels hingen zo
zwaar aan de takken (bij mij nog twijgen)
dat ze ondersteund moesten worden.
Zoals elk jaar dus weer voor- en tegen
spoed. Waar ik het niet over wil hebben:
de Akkerwinde Convovulus; van mij mag
er een elletje bij.
DS
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We gaan dus de
strijd aan met de
KOMKOMMER!!
Om te beginnen gooien we hem in de
soep!
Frisse Vegetarische Komkommersoep
Ingredienten voor ca. 4 borden:

Pas op voor de Killer-komkommer!
Omdat ik nog druk ben met het opknappen/indelen van mijn tuin qua infrastruc
tuur ben ik er onvoldoende aan toe gekomen om de 12m² grote kas volledig van
zaailingen te voorzien. Om die reden heb ik mijn tuinburen Astrid en Kees (H.10)
uitgenodigd de helft van mijn kas voor dit jaar te exploiteren want Astrid had nog
veel zaailingen over die geen plek meer konden vinden in de eigen kas.
Medio juli werd ik door Kees gebeld met de mededeling dat er een ruit kapot was
in mijn kas, en de oorzaak zou een stoute komkommer geweest kunnen zijn was
zijn inschatting. Het klonk onlogisch en we spraken af dat ik direct naar de tuin
zou komen om de ruit in ieder geval te vervangen (Dave Storm levert gelukkig
een reserveruit mee bij plaatsing van een broeikas). Ter plekke trof ik dit (boven
staande) tafereel aan (foto van Kees)
En inderdaad, een komkommer was de oorzaak van de breuk. Een baby komkom
mertje heeft zich tussen glas en hoeklijn genesteld op een plek die door bladeren
aan het oog werd onttrokken maar baby’tjes worden groot. De komkommer
kreeg een platte rechterkant en kon dus niet meer over de hoeklijn geduwd wor
den, groeien kon alleen nog maar naar links en dan blijkt uiteindelijk sterk genoeg
om het glas te doen breken. Oppassen dus!
De komkommer is voor straf met een extra bot mes in plakjes gesneden maar
evengoed met smaak verorberd. Over de productie niets dan lof, al zeker 40
komkommers geoogst en flink uitgedeeld natuurlijk en er komen er nog wel 20.
Rob de Zwart, H.08

Een kas kan je ook zelf bouwen!

Twee komkommers
Een borrelglas PERNOD
Een fijngesnipperde ui
2 teentjes knoflook
Beetje olie
1 dl room
3 eidooiers
1/2 liter groentebouillon
Hoe maak je komkommersoep?
Snijd de komkommer in stukken
Doe de olie in de pan en bak de knoflook
en de ui
Zorg ervoor dat het niet verkleurd, dus
er bijblijven!
Gooi de stukken komkommer erbij
Gooi de bouillon erbij en laat het tien
minuutjes zachtjes koken
Meng de eidooiers met de room
Zet de staafmixer op de bouillon met
komkommer of gooi alles in de keuken
machine of blender
Zeef de soep
Doe de room erbij en warm de soep op.
Let op!! Laat het niet koken want dan komt
niet goed met het ei!
Gooi de Pernod erbij, wil je geen alcohol
dan laat je het weg.
Maak de soep op smaak met wat zout en
peper. Eet smakelijk!!
Sjoeke

Schade aanrijding

De door Dennis zelf ontworpen en gebouwde kas,
van het Venlo-type. Deze staat aan een zijde op
een gemetseld muurtje. De leverancier die meer
dere kassen aan ZWN leverde, kon uiteindelijk qua
maatvoering niet aan de wensen voldoen en hield
Dennis een jaar lang aan het lijntje. Een andere
firma kon gelukkig wel leveren. Na een ritje naar
het Westland kon de bouw beginnen. DS
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Op zondagochtend 2 juli heb ik mijn auto
geparkeerd aan de Slaperdijkweg tussen
de ingang aan de Noorderlaan en de
keerlus. Daar heeft een andere auto de
zijkant van mijn auto beschadigd. Helaas
zonder een briefje of iets dergelijks achter
te laten….
Misschien heeft iemand nog iets gezien of
is er wat opgevallen.
Omdat op deze locatie al eerder schade
aan een auto is geweest is , wil ik andere
tuinders waarschuwen om regelmatig hun
auto’s te controleren op aanrijdschade na
tuinbezoek.
Saskia van der Woude- van Hoorn H20

Tweeduuster
Straks sluit het hek. Hij heeft zijn werk gedaan,
Rondom hem ligt het vers gespitte land,
Hij wordt ineens door moeheid overmand
En wil nu gaan.
Het duister sluipt al uit de struiken aan
Totdat het tuin en weide overspant,
De bomen krimpen tot wat zwarte kant,
Maar hij blijft staan:
Daar, in haar baan gevangen, zweeft de maan
Die zonder 't donker aan te tasten schijnt
Op het gewas dat rits'lend leeft; een klein konijn
Zit in het gras en kijkt hem roerloos aan:
Zou dat het tastbaar geworden raadsel zijn
Van het bestaan?
Christa Heyting

In Memoriam
Ons zeer gewaardeerd oudlid Ton
Reijns is op 23 juni overleden. Hij
nam het initiatief tot de bouw van
onze loods, een ruimte die onmis
baar is gebleken. Dat hij ook op an
dere vlakken veel voor ZWN heeft
betekent, leest u hieronder.
Op 20 jan. 1990 werd Ton tuinder van L.6.
In 1991 kwam hij in het bestuur als voor
zitter bouwcommissie. Hij kwam met een
voorstel tot de bouw van een loots achter
de kantine compleet met tekeningen. De
bergplaats voor kruiwagens die tegen de
dijk stond moest dan weg en de twee
werkhokken (thans magazijn van de kan
tine en werkhok bouwkommissie) bleven
staan en zouden bij de loods worden be
trokken. Ton, die nog werkte als uitvoer
der bij Nelis te Spaarndam, ging met grote
inzet en door hem zelf uitgezochte tuin
ders aan de slag. Ton regelde materiaal en

vervoer via zijn baas; een container kwam
op het voorplein voor klein materiaal, de
spanten waarvoor een oud-ijzer werd
betaald, dakplaten enz. alles werd via zijn
baas gebracht. De prijs van de bouw viel
mee zodat het in de balans 1991 in één
keerl kon worden betaald. Als eerbetoon
kreeg de nieuwe loods zijn naam: "Ton
Reijnshal"
In 1998 waren alle lanen van betonbanden
voorzien en was Ton de stuwende kracht
bij het vlakken en walsen van materiaal van
zijn werk en het voorzien van grind, die
door tuinders werd uitgestrooid.
In 1999 regelde en hielp hij bij de verbou
wing van de hal en w.c 's in de kantine,
zodat er geen gebruik meer gemaakt kon
worden van de kantinevoordeur (alle
tuinders hadden een sleutel in die tijd).
Om toch gelegenheid te geven van toilet
bezoek, bouwde hij bij de ingang van de
loods toiletten.
Piet Honkoop

Op 28 juli hebben veel (oud)tuinders afscheid ge
nomen van Peter Hurkmans. Ruim 40 jaar was hij
een gewaardeerd tuinder bij ZWN waar hij oa. ac
tief was in de Tuincommissie. Hij en zijn vrouw
Tineke hadden juist besloten te verhuizen naar
Drenthe, waar ze hun droom in vervulling wilden
laten gaan; een landhuisje met een grote moestuin.
We zullen Peter blijven herinneren als een ras-
tuinder en een groot dierenvriend. We wensen
Tineke veel kracht toe om dit verlies te verwer
ken. DS

Een echte ZWNer
Deze struik zie je bijna niet in onze
tuinen, terwijl het er toch eentje is
die graag in vochtige grond staat. De
Schoonvrucht of ook wel de "Paarse
besjesstruik". De officiele naam is
Callicarpa bodinieri. Op de foto zijn
de bloemen met de ver uitstekende
meeldraden goed te zien. De violette
bessen blijven zo goed als de hele
winter aan de struik zitten omdat
zelfs een hongerige merel ze veel te
bitter vindt; ze zijn niet giftig. In het
Duits is de naam Liebesperlenstrauch Foto DS
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ZWN Natuurlijk!
Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin
kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijk
heden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de
een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeest
jes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren
zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn
plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en
planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te
overwinteren.

Bij Ria en Ton Duineveld verscheen tussen de bra
men een manshoge, vervaarlijke distel. Eentje die je
niet even met blote handen uit de grond trekt.
Tussen de doornige braamstruiken gaf hij echter
niet al te veel overlast en mocht hij zijn mooie
bloemen laten zien. Er zijn wel een dozijn soorten
distels en Ria wil nu van haar medetuinders weten
welke naam hier aan gegeven kan worden. Zoals
altijd de rlooft edactie een leuk prijsje uit voor het
goede antwoord! DS

In het vorige nummer stond een foto van een nest
kastje met onvoorziene bewoners. Een volkje ak
kerhommels hadden er een prettig onderkomen
gevonden. Maar eigenaar Ben Timmermans, S13,
kon familie winterkoning gelukkig ook nog aan een
leegstaand exemplaar helpen!

Voor een tuin in
evenwicht
Bont zandoogje

Bemest de tuin naar behoefte, niet
naar gewoonte.
Hergebruik eigen organisch materiaal
door compostering.
Bewerk de grond niet dieper dan
noodzakelijk.
Hanteer geadviseerde zaai- en plantaf
standen.
Gebruik soorten die passen bij de be
staande omstandigheden.
Streef naar diversiteit en een optimale
bloeiperiode van nectarplanten.
Richt de tuin en omgeving diervrien
delijk in.
Denk en handel met de natuur als
voorbeeld.
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Minder vlinders in tuinvlindertelling 2017
Tijdens de Landelijke Tuinvlindertelling
van 4-6 augustus zijn minder vlinders ge
teld dan in de voorgaande acht edities.
Zowel het aantal vlinders per telling als
het aantal soorten dat per tuin werd gezien
was lager. Atalanta was weer nummer een,
gevolgd door kleine vos en dagpauwoog.
Het bont zandoogje deed het goed dit
jaar.
Ook op ZWN heb ik een telling uitge
voerd. Op mijn tuin op de Maluslaan 6 zag
ik 2 Kleine Koolwitjes, 4 Bonte Zandoog
jes, 1 Boomblauwtje en 1 Hooibeestje.
Mijn Budlea (vlinderstruik) bleef tijdens de
telling leeg. Elders op ons volkstuinenpark
zag ik wel diverse Atalanta’s en Dagpauw
ogen op de vlinderstruiken.
Door het warme weer eerder dit jaar
vlogen de meeste vlindersoorten weken
eerder dan in andere jaren. Een aantal
typische tuinsoorten, zoals de kleine vos

en de dagpauwoog hadden hun landelijke
piek een week of twee eerder en werden
daarom tijdens de tuinvlindertelling min
der gezien dan andere jaren. Het bont
zandoogje deed het prima; nooit eerder
heeft hij zo hoog gestaan.
Wat kun je zelf doen om vlinders te lok
ken? Het vlindervriendelijk maken van de
tuin begint met de planten. Vlinders leven
van nectar, een zoete stof die in bloemen
zit. Een goede vlindertuin bloeit in ver
schillende seizoenen en biedt nectar van
de lente tot de herfst. De top 10 (op
volgorde van bloeitijd): Winterheide,
Sneeuwbal, Judaspenning, Lavendel, Vlin
derstruik, IJzerhard, Hemelsleutel, Konin
ginnenkruid, Herfstaster en Klimop. Bij de
Vlinderstichting kun je gratis het boekje
“Tuinieren voor vlinders’ downloaden of
voor € 4,95 bestellen via vlinderstichting.
nl. Bron: Vlinderstichting Eef

Borderonderhoud
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U O K N V R O W K L M L S O B S R H F N
Slaapmuts wordt wakker

Een paar weken op vakantie geweest en
het is een zootje! Waar zijn onze met veel
zorg omringde planten gebleven? Een en
al onkruid. Nee, toch niet; helemaal on
deraan zie ik een bekende!
Maar ik mis nog:
Begonia
Lelie
Schoenlappersplant
Bergamotplant
Leverkruid
Sering
Campanula
(Lievevrouwebedstro)
Siererwt
Damastbloem
Lijmkruid
Slaapmutsje
Digitalis
Lupine
Teunisbloem
Grasanjer
Malva
Tuinanjer
Herfstaster
Monnikskap
Violier
Hortensia
Muurbloem
Vrouwenmantel
Iris
Oostindische kers
Witbol
Karpatenklokje
Pantoffelplant
Zeeuws knoopje
Kasteelt(!)
Pronkerwt
Zonneroosje
Korenbloem
Satijnbloem
De overgebleven letters vormen nog drie woor
den. Als je die naar de redactie stuurt maak
je kans op een aardig prijsje!

U T N A L P S R E P P A L N E O H C S J

M P O P A O U F A N T H E K K G G S T E

D L O M M I

I

F A L Y M R O E A N R I

A P A D O L E N O O A S R S I

A R

A D S B

U N J C T S L B J K E B N W T R S N T E

R T E N S I

L A T I

G I

D T E E A I

E G

K L A M E O L B T S A M A D E S N T R O

M P O M E O L B S I N U E T L L J S E N

Y M S M O N N I

L I

K S K A P T T O E O I

I

E V E V R O U W E B E D S T R O F A
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Ik ben een
aanrecht-agrariër!
Ja, u leest het goed. In mei was ik namelijk
in Drenthe bij de Westerzwam. Een jong
bedrijf, gevestigd op de Hobbitstee in
Wapserveen, dat oesterzwammen kweekt
op de koffieprut die ze ophalen bij diverse
horecagelegenheden in hun omgeving.

Herfsttijloos
Zoals elk jaar tijdens de laatste dagen van
augustus, schieten ook nu in mijn border
(L15) de paars-roze bloemen van de ‘Col
chicum autumnale’ uit de grond. Ja uit de
grond, want het is een bolgewas, dat eerst
bloeit en daarna pas blad vormt. Opmer
kingen als “Goh, die krokussen van jou zijn
wel een beetje van slag, dit komt zeker
door de klimaatveranderingen! ” zijn dan
ook niet van de lucht. Maar het is echt
geen krokus en de stampers leveren geen
saffraan. Het bloeimoment valt in de
herfst, vandaar de toevoeging ‘autumnale’
in de naam. Let op: De plant is zeer
giftig en mag dan ook niet gegeten
worden.
Het is een droogbloeier, d.w.z. dat de bol
tijdens de bloei nog geen wortels en bla
deren vormt en totaal geen water op
neemt. Ook een bol welke ik deze zomer
droog op een plank in mijn blokhut heb

bewaard, komt momenteel (eind augus
tus) droog in bloei en zal straks even uit
bundig bloeien als de broertjes en zusjes
die wel in de grond staan en nu al bloeien.
Vanuit een rusttoestand ontstaat eerst de
bloem doordat de bol gebruik maakt van
opgeslagen energie. Na de bloei gaat de
bol eerst wortels vormen en daarna komt
het blad. Dan wordt voldoende voedsel
opgeslagen voor de bloei van het volgende
seizoen. De Nederlandse naam is
‘Herfsttijloos’ en dit slaat op het ontbre
ken van blad tijdens de bloei. De plant was
tot begin dit jaar wettelijk beschermd,
maar is sinds 1 januari 2017 van de rode
lijst afgevoerd, maar wordt nog wel als
kwetsbaar aangeduid. Het is in mijn ogen
een heel bijzonder en mooi gewas. Hoewel
de plant giftig is voor mens en dier, toch
zijn de bijen dol op de nectar zoals je op
de foto’s kunt zien.
Hans van Dijk

Bl o em e nda a l s ew e g 4 7
2061 CB B l oe men da a l
023 5 2 5 1 5 2 5
inf o@ s k ma ke l aar s.nl - s km a ke l aa r s .n l

De ZWN Schilderclub
Afgelopen jaar zijn er veel nieuwe tuinders
bij ZWN gekomen. Niet iedereen zal op
de hoogte zijn dat bij er ons ook een
schildersclub is. U kunt eens een kijkje
komen nemen of een penseel ter hand
nemen om iets moois te maken. Er kwa
men in het verleden ook mensen binnen
die zeiden dat ze niet konden tekenen of
schilderen, maar ze maken nu de mooiste
werken hoor, dus mocht U een ontspan
nen avond willen hebben en een uitdaging
aan willen gaan dan bent U van harte
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welkom op woensdagavond om de
veertien dagen van 19.30 tot 21.30 uur.
Wilt U meer informatie: 023-5376808 en
de koffie staat klaar!
Voor de eerste keer kunt U materialen
lenen en er staan altijd dames klaar om te
assisteren.
Natuurlijk zijn er ook heren welkom!!
De kosten zijn alleen het kopje koffie (50
ct) en frisdrankje (150 ct). U bent welkom
op woensdagavond 13, 27 sept., 11, 25
okt., 8, 22 november etc. Sjoeke

Koffiedik is namelijk een universele schim
melbodem en de oesterzwam groeit er
uitstekend op. Zij verkopen zogenaamde
Growkits, waarmee je thuis aan de slag
kunt om je eigen oesterzwammen te
kweken. Zo’n growkit bestaat uit een
verpakking met paddenstoelenbroed en
een emmer met deksel, waar op de bui
tenkant duidelijke instructies staan. Een
uitdaging die ik natuurlijk graag aanneem!
Een enorme koffieleut hoef je overigens
niet te zijn, want je werkt met kleine
hoeveelheden koffie. Je kunt aan de slag
met koffie uit de percolator, snelfilterma
ling, senseo-pads en espressomachine.
Het mooiste: Je kan de Growkit elke keer
weer opnieuw opstarten zonder dat je
nieuw broed nodig hebt. Het is nadrukke
lijk geen wegwerp product. Zo kan je
doorlopend je eigen koffiedik omzetten in
paddenstoelen.
Na ruim een maand was de emmer hele
maal tot de rand gevuld en kon het wach
ten beginnen. De emmer moest nu in een
koelere ruimte staan. Het is de bedoeling
dat de schimmel dan ‘schrikt’ en zwammen
gaat produceren. Maar ja, in een centraal
verwarmd huis is zo’n plek lastig te vinden:
eerst een tijdje in de kelder (hielp niet heel
veel) en vervolgens in de slaapkamer
neergezet (en eerlijk gezegd een beetje
vergeten….) tot, jawel, uiteindelijk zagen
we begin augustus een mooie groep oes
terzwammen, die we natuurlijk meteen
geoogst hebben!
Ze smaakten heerlijk, dus we gaan hier
zeker verder mee aan de slag!
Joke Groskamp

In de lijst is nog maar weinig rood te zien!
We zijn goed bezig!!
Foto DS

Van de Bestuurstafel
In de tuinen is het afgelopen kwartaal hard
gewerkt. Om te kunnen oogsten worden
de tuinen gewied, gesnoeid bewaterd en
beschermd. Het bestuur en de commissies
hebben afgelopen maanden ook hard ge
werkt. Het lijkt wel alsof de grote schoon
maak begonnen is. Er is weer een gebouw
tiptop op orde gemaakt: de winkel en de
bestuurskamer hebben een prachtige fa
celift gekregen. Helemaal klaar voor de
Open Tuindag op 2 september! Compli
menten aan de bouwcommissie die dit
weer voor elkaar gekregen heeft.
In juni zijn de tuinen weer gekeurd. Per
soonlijk ben ik altijd blij als de keuring goed
uitvalt. Ik neem aan dat alle tuinders er zo
naar kijken. Dan kun je weer een half jaar
vooruit, tot de najaarskeuring die dit jaar
op 4 november plaatsvinden. Als bestuur
kijk je ook naar het grote geheel: gaat ons
complex vooruit. Voor wat de tuinen
betreft loopt dat goed.
Dit voorjaar was er naast de tuinkeuring

ook een veiligheidskeuring. Specifiek werd
op verouderde gasslangen gelet en op
gebroken glas. Natuurlijk vallen ook ande
re onderwerpen onder de veiligheidskeu
ring zoals daken die niet goed vastzitten,
uitstekende ijzeren beschoeiing etc. On
danks het verzoek om aanwezig te zijn op
de tuinkeuringsochtend was op 30% van
de tuinen niemand aanwezig. 53% van de
tuinen zijn veilig gekeurd, 47% dus niet.
Dat is een schrikbarend hoog percentage.
We moeten er met zijn allen aan werken
om dit op orde te krijgen. Rondom de
najaarskeuring zal dit verder opgepakt
worden.
Een ander onderwerp dat ik hier wil noe
men is de ontwikkeling die de AVVN
doormaakt. De AVVN is de landelijke
organisatie voor tuinders en volkstuinen.
Zij denken na over de positie die ze lan
delijk kunnen innemen, hoe ze zich ver
houden tot andere organisaties die met
milieu, natuur en tuinen bezig zijn. De
AVVN heeft hiervoor een jaar uitgetrok

ken en wil met een vijftal werkgroepen
hierover van gedachten wisselen. Met
name de werkgroep rondom marketing en
allianties zoekt deskundigheid. Hebben wij
onder onze tuinders iemand met een
marketingachtergrond? Dan graag aan
melden. Er is een nieuwe website in het
leven geroepen onder de naam SPIT. Daar
kunnen jullie informatie over dit proces
vinden.
En dan nog een laatste nieuwtje waar veel
(aspirant)tuinders mee te maken krijgen
komend kwartaal: er komen 6, misschien
wel 7 tuinen vrij dit najaar. Daar hoort bij
afscheid nemen van je buren, nieuwe
tuinders verwelkomen. Voor de commis
sies is het een behoorlijke klus om de
taxaties uit te voeren. Dan volgen de vaak
uitgebreide gesprekken over de uitkom
sten. Veel tuinders hopen op een meer
geld en minder opleverwerk.
Daarna koppelen we de tuinen aan een
nieuwe tuinder en keert de rust weer.
Trees van Gastel, secretaris
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Mijn zomerappel 'James Grieve'

Peer 'Conference'

Appeloogst
Half augustus las ik in het nieuws, dat de fruittelers in Nederland dit najaar de slechtste appeloogst van de laatste tien jaar verwach
ten. En niet alleen zij hebben het moeilijk, maar ook in andere EU-landen zal de appeloogst flink tegen gaan vallen. Dit wordt ver
oorzaakt door die éne fatale nachtvorst van 20 april. Dat betekent voor ons als consument een naar schatting tot 50% hogere
appelprijs. Desondanks zullen veel appeltelers toch met een grote financiële schadepost te maken krijgen, zeker als je bedenkt dat
bij sommige fruittelers tot 80% van de opbrengst verloren is gegaan.
Dat bericht deed me meteen denken aan mijn eigen ervaring die nacht. In mijn koude kas had ik in het begin van die bewuste week
net mijn jonge tomaten-, paprika- en peperplantjes in de grond gezet, zoals elk jaar in die tijd. In één nacht ondergingen ze een
radicale ongewenste metamorfose van gezonde frisgroene plantjes in een stel bruin verdorde stengels. Dat had ik nog nooit eerder
meegemaakt.
Gelukkig was het gedeelte van de plant vlak bij de grond en ook dieper de grond in niet bevroren, waardoor – weliswaar met een
flinke vertraging – uiteindelijk alles weer goed gekomen is. Ik kan op dit moment uit de kas nog steeds volop allerlei soorten
vruchten plukken.
Even terug naar de appels. Ik was eind augustus op vakantie in Zuid-Limburg en wel in een gebied met veel boomgaarden. Daar zag
ik met eigen ogen hoeveel schade die nachtvorst heeft aangericht. Enkele bomen met veel appels wisselden elkaar af met meer
bomen waarin weinig of geen appels hingen. En de pluk hiervan moest nog beginnen, dus er was nog niets geoogst.
Een grote kweker (Jos Frijns) van fruitbomen in Margraten organiseert elk jaar in de tweede helft van september een fruitplukdag.
Tekenend voor de huidige appelsituatie is het bericht dat ik van hem kreeg, dat deze dag dit jaar helaas niet door kon gaan wegens
gebrek aan fruit in de boomgaard. Volgend jaar beter, hoopt hij.
Op ons complex daarentegen hebben de appelbomen nauwelijks te lijden gehad van die nachtvorst. Wij hebben hier dan ook een
net iets milder klimaat dan in de Betuwe of in Zuid-Limburg. Evenals vorig jaar omstreeks deze tijd hangen bij ons de meeste bomen
weer vol met appels. Het ziet er hier uitstekend uit!
De pluk van de meeste bewaarappels vindt pas plaats in oktober. dus voor de kwaliteit hiervan moet je nu alleen op het uiterlijk
afgaan. De zomerappels daarentegen kun je al in augustus plukken en keuren. Helaas zie je in de winkel steeds minder van die
zomerappels. Ten eerste, omdat ze erg kwetsbaar zijn en ten tweede omdat je ze slechts enkele dagen kunt bewaren en dat eigen
lijk alleen in de koelkast.
Zelf heb ik ook zo’n zomerappel in mijn tuin staan. Het is het bekende ras ‘James Grieve’. Ik heb er inmiddels meerdere appels
van kunnen proeven: Ze zijn fris zoetzuur, lekker sappig, groot met een knapperige beet en zonder wormstekigheid. Betere kwa
liteit vergeleken met vorig jaar, vind ik. Vers van de boom smaken deze appels het lekkerste. Dit in tegenstelling tot de bewaarap
pels, welke in oktober geplukt worden. Deze appels kun je voor een lekkere smaak beter enige tijd na laten rijpen.
Hans van Dijk
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Open tuindag 2 september werd geslaagd "Oogstfeest"
Bij het entree stonden twee Franse
auto`s geparkeerd, n.l. een ge
kleurde "lelijke eend" en een DS,
die echt pasten bij het Z.W.N ge
beuren want het Henstraplein was
omgetoverd tot een fraai Place
Francaise!

Op de vlaggenmast hingen wegwijzers,
zodat iedereen kon bekijken wat er alle
maal te doen was. Op de Berkenlaan was
een schildersatelier te bezoeken en een
kraam met tuinartikelen en als men het
complex eens rustig wilde bekijken werd
men nog op sommige lanen verrast met
allerlei leuke spullen en lekkernijen die de
tuinders zelf hadden gemaakt.
In de winkel hadden de tuinders héél veel
producten aangeleverd en dat lag schitte
rend uitgestald op de kraam, zoals boe
renkool, aardappelen, druiven, aardbeien,
tomaten, courgettesoep à la Nico, ci
troenkomkommer, pruimen, tomatenket
chup, {pittige} picalilly, goudsbloemzaad,
etc. Hartelijk dank gulle gevers! Wat ver
kocht werd komt ten goede aan de vere
niging.
In de winkel was een prachtige keramiek
expositie van Joke Groskamp, de vogel
werkgroep presenteerde zich met schit
terende vogelfoto`s en boeken.
De rondleiding over het Z.W.N complex
werd geleid door “vogelaar” Eef, die

enorm veel kan vertellen over de vogels,
bloemen en planten.
Het sfeervolle Franse terrasje maakte het
compleet met een mooie HY Citroënbus,
van waaruit de lekkere wijnen geproefd 
konden worden. Ik heb een wijntje ge
dronken die super was en dan zo`n over
heerlijk bordje met toastjes en stukjes
franse kaas die je kon kopen
bij het leuke aangeklede kraampje van Leo,
die echt wel op een l`homme Francais leek.
Dat was echt genieten met le vin en le
fromage dans le soleil!!!
Er werd ook aardig gegeten bij de brood
jeskraam, ja paling en zalmfilet, haring en
makreel, daarnaast werd er druk pannen
koeken gebakken en de patat ,nou je zag
heel wat puntzakken voorbij schuiven
hoor! De biertap was ook present en in
de kantine kon men uiensoep met een
gegrild kaasstokbroodje krijgen .
Bij “De Krant” van Flip kon men voor een
klein prijsje leuke handige tuinartikelen
kopen en ook deze opbrengst is voor de
vereniging.
Op de Berkenlaan gaf Roel Claasen van de
jeu de boulesclub PUK demonstraties op
de twee geimproviseerde jeu de boules
banen die enkele tuinders hadden aange
legd.
Het begin van de ochtend scheen het
zonnetje heerlijk en al snel hadden Bas en
Aar zich geinstalleerd en zongen vele
franse chansons en ander reportoire. Bas

meldde dat er een jongedame graag mee
wilde zingen en daar kwam Eliza bij het
duo staan.
Ze zong uit volle borst mee en ze kreeg
een geweldig applaus en liep trots na af
loop naar haar ouders en oma. Super goed
hoor Eliza!!
Wordt er nog wel in Haarlem gedanst?
Nou zekers wel! Bij ZWN gingen bij en
kele dames de beentjes van de vloer, ja
ook Eliza.
Na een hevige regenbui ging het feest
gewoon weer door want de ZWN wer
kers hadden overal opgerekend; de tenten
kwamen goed van pas.
Ondertussen waren er heel wat lootjes
voor de loterij verkocht enom ca.16.00
uur werden de l prijzen uitgereikt. Rugtas
sen gevuld met Merci, uitschuifbare har
ken met handschoenen en mand, kratje
bier, een schilderij van een roodborst voor
buiten, barbecuebonnen, een grote reis
tas, manden met hortensia`s en een grill
als hoofdprijs, die gewonnen werd door
fam. de Winter, gefeleiciteerd!
Het terras en plein was de hele middag
bomvol en als ik het zo bekeken heb
hadden de mensen het bijzonder naar hun
zin.
De vrijwilligers hebben zich erg uitge
sloofd om deze open tuindag tot een
succes te maken.
Allemaal hèèl hartelijk dank !!
Sjoeke

Leo Pel als "l'Homme Francais"
Foto's Sjoeke

Uitgebreider fotoverslag in het
Winternummer
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Uitbreiding Onroerend Goed

Ab, Fons en Flip bezig met het stellen van de achterwand voor de nieuwe ruimte
voor de opslag van zakken grond. Direct naast de winkel is een betonnen vloer
gestort waarop de nodige pallets geplaatst kunnen worden. De vereniging be
schikte over een gedemonteerd fietsenhok. De delen hiervan konden mooi voor
dit project gebruikt worden. Onder leiding van Fons Horn, mede-eigenaar van
Smederij Van Galen & Zn. in de Delfststraat, werd het bouwwerk vakkundig neer
gezet. In een later stadium worden de toegangsdeuren geplaatst. De buitenzijden
van de wanden zijn beplant met Hedera. Foto Sjoeke

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)

Wat als blijkt dat je kantinedienst hebt en je werk
broek tot de draad toe is versleten, de gaten vallen
erin? In je huisje ligt uiteraard geen reservebroek.
Je maakt er gewoon een nette korte broek van! Daar
had René nog niet aan gedacht, maar Martina wel!!
Een schaar was gauw gevonden en de operatie
was, zonder bloed en zo, binnen tien minuten afge
rond. DS
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Nadat de er naast gelegen Krantenloods geheel ge
renoveerd is opgeleverd, was nu de beurt aan de
winkel/bestuurskamer, oftewel het Van 't Hofhuis.
In eerste instantie zou het Algemeen Werk op
deze klus gezet worden, maar dat bleek toch wel
wat te veel gevraagd. Dit was GROOT onderhoud
en daarvoor heb je vakmensen nodig. Op de foto is
Karel bezig de uitgehakte scheuren te vullen. Al
het houtwerk is geschilderd, de muren gewit; het
ziet er weer als nieuw uit! DS

Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen (S20)
Secretaris: Trees van Gastel (L32)
Penningmeester:
Bert Mooijekind (S12)
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
Rob de Zwart (H8)
De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.
Inleveren kopij tot uiterlijk:
1 november (winternummer)

