
Agenda
Algemene Ledenvergadering

24 maart, 14.00u, kantine
 

Paaseieren zoeken
1e Paasdag (zie blz. 16)

 
Plantjesdag

21 april
 

Pannenkoekenfeest
27 mei

 
Tuinkeuring

 16 juni
 

Eerste Werkavond
19 juni, 19.00u

 
Opentuindag

30 juni

Hoge verwachtingen voor het komende tuinseizoen? Eindelijk eens de perfecte aardbeien oogsten, de

weelderigste dahlia's snijden of de fijnste sperciboontjes plukken? Zou je het dit jaar dan eindelijk eens

mogen meemaken? Voor de zekerheid toch ook maar eens wat Zonnebloemen zaaien; dat lukt vast wèl!

Zie blz. 7 en ga de uitdaging aan!                                                               DS. Foto Jan Slangen

Bezorging zakken
aarde per drone!!
De ZWN-winkel en de tuincommissie
gaan met hun tijd mee. Of gaan dit ieder
geval uittesten of dit idee aanslaat.
       Tuinaarde per drone bezorgen! 
Niet langer slepen met zware zakken
grond, maar die precies op de plaats afge
leverd krijgen waar je die nodig hebt.
      KOM DEZE TEST MEEMAKEN
op 1e paasdag om 10.30 uur.
Info: tuincie@zwn-volkstuinen.nl
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De mensen van de winkel hebben er weer zin in!
De lente komt weer in zicht, hoe
wel we net een periode met (een
beetje) vorst en sneeuw achter de
rug hebben. Je kunt het maar tref
fen! Gelukkig heeft de winkelcom
missie haar winterslaap achter de
rug, zodat u vanaf begin februari 
iedere zaterdag weer bij ons te
recht kunt voor uw aankopen op

tuingebied.
 
 
Voor de start van het seizoen was de
winkelcommissie weer even bij elkaar om
de resultaten van het afgelopen jaar te
bespreken en te bekijken wat er dit jaar
allemaal gaat gebeuren. Natuurlijk kwam
daarbij ook de enquête over het functio
neren van de winkel ter sprake, die samen
met de catalogi aan de leden was uitge
deeld. De resultaten vindt u hier. Daar
naast waren we benieuwd of er bij de
tuinders inderdaad behoefte bestond om
meer biologische zaden te kunnen bestel
len. Dat bleek inderdaad het geval, zodat
we ook bij deze tweede leverancier een
mooie korting konden bedingen waarvan
zowel de leden als de vereniging konden
profiteren. Wat ons betreft wordt deze
keuzemogelijkheid eind 2018 dus zeker
herhaald!
 
De bestellingen van Garant en Van der
Wal zijn bijna allemaal al opgehaald tijdens
onze speciale openstelling op 27 januari
en 3 februari jl. Carla en Martien hadden
er hun handen vol aan! Er werd op deze
dagen ook meteen veel gebruik gemaakt
van de service om de bestelde (nu extra
voordelige) tuinaarde etc. gratis op de tuin
te laten afleveren. De zakken vlogen bij
wijze van spreken de winkel uit en Leo en
Nico hadden het er zeer druk mee. Bij
wijze van proef is er nu trouwens ook

biologische aarde te koop. Verder zijn er
weer koemestkorrels verkrijgbaar, nu in
zakken van 25 kg, dus één zak is voldoen
de voor een hele tuin. Ook kalk is weer
voorradig. Boompalen zijn binnenkort ook
weer voorradig . Verder heeft de winkel
nu een mooie aanbieding van snoeischa
ren, dus kom kijken en sla uw slag. Daar
entegen gaan Culterra en turfmolm uit het
assortiment, dus haast u, want deze arti
kelen zijn nog maar beperkt te koop en
op=op.
 
Omdat we dit jaar ook weer plantjes en
stekgoed gaan verkopen, zijn we blij dat
er binnenkort naast de winkel een kas
komt te staan voor de opslag van het
plantgoed, zodat dit beter bewaard kan
worden. Verder bestaan er plannen om in
de winkel ook diverse producten van
tuinders, zoals jam etc., te gaan verkopen,
want uit de enquête bleek dat ook hiernaar
wel vraag was. We moeten nog onderzoe
ken hoe dit eventueel geregeld gaat wor
den, maar we houden u op de hoogte.
 
Wat betreft de enquête is hier tenslotte
het resultaat: we hebben in totaal 24 en
quêteformulieren retour ontvangen. Over
het algemeen zijn de reacties positief.
De meeste tuinders konden zich prima
vinden in de openingstijden. Die blijven op
de zaterdag dus ongewijzigd. Om tege
moet te komen aan de vraag om uitbrei
ding van de winkeltijden, zal binnenkort
op de overige dagen op een bord bij de
winkel te zien zijn of leden van de winkel
commissie op hun tuin zijn en bereid zijn
om een tuinder te helpen.
Wat betreft het assortiment zijn de wen
sen relatief bescheiden. Tuinders stellen
het erg op prijs dat er in het voorjaar ook
plantjes verkocht worden. Sommige sug
gesties kunnen helaas niet gerealiseerd

worden omdat daar te weinig vraag naar
is, zoals de verkoop van stro of steiger
hout. Wel is er behoefte aan uitleg over
het gebruik van de verschillende meststof
fen. Deze informatie staat al wel vermeld
op de rekken in de winkel, maar we zullen
proberen om dit nog apart op papier te
zetten voor de tuinders.  Ook wordt er
gevraagd om een bemestingsles en andere
informatiebijeenkomsten. Er is bovendien
vraag naar weckketels, weckpotten etc.
om groente/fruit te kunnen inmaken en
men wil ook eigen producten kunnen
verkopen via de winkel. Zo werd o.a. de
suggestie gedaan om door de leden ge
maakte vogelhuisjes, voederschalen of
groenten/fruit van eigen tuin in het assor
timent op te nemen. Aan deze initiatieven
werkt de winkelcommissie – waar moge
lijk - natuurlijk graag mee.
 
De laatste vraag betrof suggesties om iets
in de winkel te veranderen. De meeste
tuinders vonden de winkel en het assorti
ment prima of hadden hierover geen op
merkingen. Een enkeling vond de winkel
wat leeg en kaal, maar daar werkten we al
aan. Enkele ideeën waren verder het geven
van tuintips, de winkel als informatiepunt
en ruilbank voor zaden en stekken, het
geven van tuincursussen i.s.m. de tuincom
missie, de uitgifte van folders over bemes
ting e.d. Digitaal betalen is voor de winkel
helaas nog een utopie, de kosten hiervoor
zijn helaas niet in verhouding tot de op
brengst.
 
Kortom, we zijn blij met alle reacties op
onze kleine enquête. We gaan er hard mee
aan de slag en hopen dat de winkel dankzij
uw suggesties nog beter tegemoet kan
komen aan de vragen van de leden!
Namens de winkelcommissie,            
Joke Groskamp

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

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

Ongeveer 15 nieuwe tuinders lieten zich informe

ren over het hoe en wat bij ZWN. Ron Visser be

sprak de regels en het AW, Dick Saher het "tui

nen" en Wil Maris leidde rond. 
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Vooral warmte bij de Kerst-inn
Bij  binnenkomst op het plein brandden vele lichtjes van hoog tot laag, in kersttakken
en in de geïmproviseerde kerstboom, wat bijzonder sfeervol aandeed.
De mensen konden zich ook heerlijk opwarmen bij de brandende vuurkorven, die her
en der stonden. De kramen werden ook druk bezocht, want als zo`n feest om zes uur
begonnen is dan lusten ze wel wat.
De oliebollen, warme beenham, erwtensoep en broodjes braadworst vonden gretig
aftrek. De keel moest ook wel gesmeerd worden en wat past er niet beter bij op zo`n
avond als Glühwein!!
 
Halverwege de avond stond de zanger Peter van Bugnum kerstliederen te zingen,
verkleed als Kerstman. Even later gingen de beentjes van sommige  tuinders[sters] van
de vloer en kon het publiek ook daar nog van genieten. Al met al wist Peter het
sfeertje prima vast te houden maar werd even onderbroken, doordat Cees Pel door
de voorzitter werd bedankt voor zijn werkzaamheden als voorzitter van de Tuincom
missie. Als  dank ontving hij een geschenkverpakking wijn en vervoegde zich weer naar
zijn tafeltje.
Dank voor alle vrijwilligers die deze KerstInn mogelijk hebben gemaakt!
Na afloop keerde iedereen gelukkig en tevreden huiswaarts.                   Sjoeke

Jaarverslag
Redactiecommissie

De Tuinfluiter is in 2017 vier keer
verschenen in een oplage van gemid
deld 210 exemplaren. Het blad telde
12 pagina's. De redactieleden waren
Joke Groskamp en Dick Saher. Hans
van Dijk is helaas teruggetreden. Dat

betekent dat we op zoek zijn naar
versterking.

Zonder de enthousiaste medewerking
van onderstaande leden had het

krantje niet kunnen verschijnen. Zij
voorkwamen dat de vereniging een

pittige rekening aan portokosten zou
moeten betalen.

Dank voor het rondbrengen!
Sjoeke Akse

Ria Duineveld
Hetty van Slooten
Menno Sjoordema

Hein Leenen
Anne Priester
Paul Coesel

Tineke Hurkmans
Tiny Groot
Aad Sengers
Jana Ender
Dick Saher

Fenna Kleinenbroich
Flip Henstra

Gerard de Kuyper
Marino van Wakeren
Gerard van Leeuwen.

 
Tiny en Aad hebben de vereniging he
laas verlaten. Gerard is verhuisd naar
een andere wijk. Hij wordt opgevolgd
door Wenda Torenbosch; Aad door

Christina en Jasper Knoll. 
 

De kaartclub ZTN (Zonder Troef
Niets) heeft zichzelf opgeheven we
gens een tekort aan klaverjassers.
Hierdoor zal de oplage iets dalen.

 
De redactie (maar vooral natuurlijk

de lezer!) stelt zoals elk jaar bijdragen
van jullie bijzonder op prijs!  Beleve
nissen op de tuin, ideeën, oproepen,
ervaringen, etc.; laat het ons weten!

En doe er een fotootje bij...
 

De redactie

Nat of niet nat?
De hierbij geplaatste gegevens heb ik uit
nieuwsgierigheid verzameld. In 2011 viel
er gemiddeld 84 mm, in 2012 86 mm. 
Vanaf 2011 tot 2018 is de trend dat het
droger wordt.
In de staat zie je dat de regen heel onre
gelmatig valt. Er is geen peil op te trekken.
Dus de klimaatverandering is bezig, maar
waar het eindigt en hoe het weer dan is?
Ria Duineveld

Hoeveelheid regen
in millimeters
Jaar '13 '14 '15 '16 '17

Januari 71 114 112 117 58

Februari 43 39 61 59 63

Maart 34 26 50 64 45

April 16 34 15 63 24

Mei 33 66 37 50 18

Juni 63 38 28 86 34

Juli 28 102 54 39 99

Aug. 22 150 155 66 71

Sept. 158 6 168 20 170

Okt. 101 84 23 114 40

Nov. 123 61 145 109 90

Dec. 64 83 57 18 109

Gem./jr. 63 71 75 67 68
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Algemeen Werk; hoe pak je het aan?
Slechts weinigen wrijven zich in de
handen van vreugde bij een alge

meen werk beurt. Corvee is de aar
digste aanduiding die ik hoorde,
strafkamp één van de ergste. 

 
Ja, je bent de klos bij ZWN op vier zater
dagochtenden verspreid over zes maan
den. Tijd die je veel beter en veel liever
op een andere manier had willen beste
den. 
Maar ons complex heeft onderhoud nodig,
dat zal iedereen begrijpen. Als wij met z’n
allen dit onderhoud niet doen, dan moeten
wij dit werk uitbesteden. Dit zou de jaar
lijkse contributie zeker doen verdubbe
len. 
 
De werkzaamheden tijdens het algemeen
werk zijn velerlei. Soms is het gebruik van
motorgereedschap als grasmaaier, heg
genschaar enz hierbij nodig. ZWN heeft
een uitgebreid arsenaal van apparatuur.
Veiligheid vinden wij van het grootste
belang. Bij ieder van de zes algemeen werk
groepen zullen een paar mensen worden
gevraagd of zij met dit materieel willen
werken. Zij ontvangen dan  een duidelijke
uitleg en instructies over het gebruik van
dit gereedschap. De namen van hen wor
den vastgelegd. Iedereen die de instructies
niet hebben bijgewoond is het niet toege
staan deze machines te gebruiken. Niet
tijdens algemeen werk en ook niet (even
geleend uit de loods) op de eigen tuin.
 
De Tuincommissie doet haar best om alles
prettig te laten verlopen. Heb je ideeën
om het te verbeteren, laat maar horen!
Om mensen met sportende kinderen, een
baan op zaterdag of andere bezigheden
tegemoet te komen introduceren wij dit
jaar ook twee werkavonden. Eentje op
19 juni en eentje op 4 september. Op
deze avonden kun je terecht als je op een
zaterdag verhinderd bent. 
Wel graag minstens 48 uur van te voren
melden, alsjeblieft. De kantine is ’s avonds

gesloten, dus zelf iets te drinken
meenemen! 
 
Overigens als je zelf niet in staat bent je
algemeen werkbeurt te doen, kun je ie
mand anders vragen het voor je te doen.
Mits tenminste 18 jaar en natuurlijk in staat
om tuinklussen te verrichten. 
Met de invoering van de algemeen werk
avonden zet de Tuincommissie een streep
door alle onderhandse afspraken met in
dividuele leden. Als dit je voor problemen
stelt, neem dan even contact op. 
 
In 2017 heeft het bestuur een aantal leden
boetes moeten opleggen voor het niet
verrichten van algemeen werk. € 75,- per
gemiste werkbeurt. Kom op, bespaar je
zelf en ons die ellende. 
Om alle geheugens op te frissen: het alge
meen werk start om 8.45 uur door bij
een kop koffie met z’n allen het werk door
te nemen. Om 9.00 gaan wij aan de slag en
om 11.30 uur stoppen wij ermee. Dan
staat er weer koffie in de kantine klaar. 
 
Op de werkavonden starten wij om 18.45 
met het doorlopen van de werklijst en de
verdeling van het werk, en gaan van 19.00
uur tot 21.30 uur aan de gang. 
Houdt deze tijden alsjeblieft goed aan!
Niet tijdig starten en te vroeg stoppen gaat
onherroepelijk leiden tot gedoe. 
 
Er staan wat grotere klussen op het ver
langlijstje.. In de Natuurtuin en de Heem
tuin, bijvoorbeeld. Zieke bomen langs de
lanen moeten vervangen worden en de
entree aan de Slapersdijk moet grondig
worden aangepakt. 
 
Werk genoeg dus, laten wij er met z’n allen
een leuk tuinseizoen van maken. 
 
Ron Visser, Tuincommissie 
E-mail: tuincie@zwn-volkstuinen.nl

Algemeen Werk is natuurlijk nuttig; maar kan ook

heel gezellig zijn! Hier zijn Catriona Black (L28) en

Margret Stulp (H9) aan het werk in de Natuurtuin.

Foto Sjoeke

Gelukkig viel het aantal omgewaaide  bomen na de

storm mee, veel schade is er niet aangericht. Op

de foto is boomverzorger Frank van Wijcker

Groen bezig met de "risicogevallen". Foto Ron Visser

Veiligheid gaat voor
Uitleg en instructies gebruik van motorge
reedschappen als grasmaaiers, motorza
gen, bosmaaiers en dergelijke aan alge
meen werkploegen:

17 maart, 24 maart,
7 april, 14 april,
28 april en 9 juni.       De Tuincommissie
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Werkbeurten seizoen 2018
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

 

 .
B01  Fred Bosman

B04 Ilge Burghard

B10 Roland Meijer

B16 Gert-Jan Timmerman

B27 Leon Smits

H21 Bianca van Laar

L01 Jolanda Sapouridis

L11 Menno Sjoordema

L13 Tineke Hurkmans

L17 Ans van Weel

L23 Nicolette Hulsbergen

M18 Steffany Janssen

M20 René Plantenga

S01 Marjolijn Sondorp

 --
H05 Fenna Kleinenbroch

H09 Martthijn Stulp

H11 Anneke Mak

H23 Pauline Veldkamp

H30 Ellen Bosschaart

L2B Lodewijk van Roij

L05 Elly Elsenbroek

L09 Esther Zwart

L14 Alex Piepenbrock

L28 Catriona Black

L33z Jeroen van Eersel

M04  

N01 Belinde van de Vorm

N02 Ans Bosch

S04 Ronald van Broekhuizen

S07 Ad Otten

---
B03 Mirjam van Hoffen

B08 Marion Geldhof

B22 Kursat Duru

H01 Irene de Jong

H02 Dineke Bultman

H14 Ben Kaptein

H27 Gerrit de Smit

H29 Tom de Winter

L07 Mirjam Hartgers

L16 Liesbeth Cluistra

L21 Marco van Hulsbergen

L22 Gertie Alders

M06 Andrea Coerdt

M22 Peter Lamans

S15 Raoul Buiter

S19 Fija van Bekkum

Groep 1
Gert Jan Schaafsma   B23

17 maart
9 juni

4 augustus
1 september

Groep 2
Jelle Posthuma     L30

28 april
16 juni

11 augustus
29 september

Groep 3
Bert van der Scheur     S06

24 maart
23 juni

25 augustus
6 oktober

----
B02  Wenda Torenbosch

B15 Erika van Meershoek

B17 Wim Oostwouder

B21  Séverine van der Molen

B25  Nardy van Roessel

H03  Martin Hamelink

H24 Hans Hein

H26  Mark Overbeek

H28  Thea Willemse

L20  Jan Woudwijk

L29  Rob Kok

M08  Hugo Huneker

S03 Rene Jochemsz

S08 Thea van Dalen

S13  Ben Timmermans

S16 Eline Kleingeld

-----
B11  Paulina Hartman

B14  Tjeerd Menger

B18 Ronald van Amersfoort

H12  Mariëllen van Galen

H13  Cees Nooij

H22  Margot Lobbezoo

H25  Linda Manders

L03  Monika Bartok

L34  Rosemarijn Paaschen

M10 Tous Wijkhuizen

M14 Huib van der Linde

S02  Cara Crisler

S05 Christina Knoll

S14 Leks Eppink

S17  Paulien Klinkenberg

------
B09 Blaga Rooijers

B13 Jolanda van de Weerd

B20 Karina Rotteveel

B26 Cees Pel

B29 Ria Duineveld

H17 Ramona van Leeuwen

H20 Saskia van der Woude

H31 Marino van Wakeren

H32 Mark Verburg

L2c Anne Priester

L25 Wil Maris

L27 Hr. Van der Peet

L31 Anja Roosink

L33n Clemens Kruijsen

S21 Bert Vrenegoor

Groep 4
Gerard de Kuyper     B19

14 april
26 mei
7 juli

18 augustus

Groep 5
Boudewijn van Aken     L12

12 mei
21 juli

22 september
27 oktober

Groep 6
Dennis Kamst      H04

7 april
2 juni
14 juli

8 september
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Volks
tuindersvereniging Zonder Werken Niets, gehouden op zater
dag 28 oktober 2017 om 14.00 uur in de kantine 
Aanwezig van bestuur: van Velzen, Mooi
jekind, de Zwart, van Gastel, van Roij, Pel,
Tromp. 
Daarnaast waren 37 leden van de tuinver
eniging aanwezig. Afwezig met bericht:
Bouwman (AVVN), Oostwouder (B17),
Sjoordema (L11), Kleinenbroich (H5),
Barens (S18), de Kuiper (B?), Huismans
(L4), Hartgens (L7), Groskamp (L24), van
Amersfoort (B18), vd Vorm (N1), v Leeu
wen (H17), Willem van Wonderen. 
1) Opening en welkom, mededelingen 
Afgelopen week is een getinte man gesig
naleerd. Een aantal dames zijn begluurd,
er is een telefoon en een portemonnee
gestolen. In 5 huisjes is ingebroken. Mo
gelijk hebben deze zaken met elkaar te
maken. Het signalement van de getinte
man wordt besproken. Als iemand hem
ziet, maak dan een foto voor de politie.
Bert van Velzen heeft contact met de
politie. 
Op het achterhek wordt een dranger
geplaatst zodat dit in het slot valt. Er wordt
een plaat bevestigd ter beveiliging. Je kunt
naar binnen met een sleutel. Het voorhek
blijft open. 
De Kerst-inn zal op 20 december om 20
uur worden gehouden. Nieuwsbrief
volgt. 
We houden een minuut stilte om dhr.
Hurkmans overlijden te gedenken. 
2) Vaststellen notulen ALV 1 april
2017 
Bij punt 5 van het verslag: de kascommis
sie heeft het bestuur geadviseerd om een
inventarislijst te maken. Is dit gebeurd? Dat
is nog niet gebeurd. Het bestuur zal dit
oppakken. Komt terug. 
Bij punt 8 van het verslag: subsidie klein
schalig groen. Wat is hiermee gebeurd?
Nog niets. De subsidie wordt verstrekt
door de gemeente Haarlem. We weten
niet wat de procedures zijn, de voorwaar
den en de betrokken ambtenaar is. Het is
een behoorlijke klus om je in te verdiepen. 
Dick Saher vraagt naar svz asbest van de
manegedaken. We hebben gemeld bij de
Milieudienst IJmond. Deze zien geen mo
gelijkheid om in te grijpen; de wet biedt
geen handvatten. We hebben ook de ge
meente Haarlem gevraagd (zij zijn de
verhuurder van de grond) om actie te
ondernemen. Hierop is nog geen bericht
ontvangen van de gemeente Haarlem. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
3) Plannen van de commissies voor
2018

a. Bouwcommissie. Afgelopen jaar is
hard gewerkt, veel achterstallige zaken zijn
ingelopen. De muren van de winkel, de
muren van de loods van Flip, het hek en
het vernieuwen van de openslaande deu
ren van de winkel en van de loods zijn
aangepakt. Komend jaar zijn de afscheiding
naar de manege, de opbergruimte voor de
kantine, een glazen terrasscherm en een
invalidetoilet gepland. Mogelijk installeren
we krachtstroom. Er wordt gevraagd of
de behoefte voor krachtstroom wel goed
gepeild is. Naast de aansluitkosten zijn er
maandelijks extra lasten. Deze afweging
wordt meegenomen. Lodewijk van Roij
geeft aan dat hij stopt als voorzitter van
de bouwcommissie. Het kost hem te veel
tijd naast zijn werk en gezin. Hij wil wel
voorzitter van de taxatiecommissie blijven
en wil ook wel de subsidie kleinschalig
groen oppakken. 
b. Tuincommissie. Cees Pel geeft aan
dat bomen niet op de tuin horen. Met
name noemt hij coniferen. Bij de start lijkt
dit leuk, binnen enkele jaren zijn het seri
euze bomen die niet bij te houden zijn.
Dan moet er weer een kapvergunning
gevraagd worden om de bomen te rooien.
Niet aan beginnen, en als ze er staan ver
wijderen. Bij het verlaten van de tuin
worden op kosten van de tuinder de
bomen gekapt. Er staan meer grote bomen
op het complex die verwijderd moeten
worden. De commissie kijkt ook naar
herplanting op de lanen. Bomen tillen het
asfalt op. Dat bemoeilijkt goed onder
houd. Komend jaar moet nieuw gereed
schap aangeschaft worden voor het alge
meen onderhoud. De aarden wallen bij de
windsingels worden beplant, mogelijk met
meidoorn. Vanuit de vergadering wordt
voorgesteld om appelbomen langs de
lanen te planten. 
c. Winkelcommissie. Vanuit de winkel
commissie is geen toelichting. Afgelopen
jaar is de omzet met 40% toegenomen. Er
is een enthousiast team geformeerd. En is
de commissie erg blij met de nieuwe
deuren naar het plein toe, zodat de winkel
bij de activiteiten op het plein betrokken
is. 
Dick Saher geeft aan dat het fijn is als de
folder voor de Garantzaden tijdig binnen
is, zodat hij met de komende Tuinfluiter
mee kan. 
d. Kantinecommissie. 
Er zijn geen bijzonderheden vanuit de
kantinecommissie. 

4) Jubilarissen. Clemens Kruijsen is 25
jaar tuinder op onze vereniging. De voor
zitter, Bert van Velzen bedankt hem en
memoreert dat Clemens altijd bereid is
om mee te helpen. Clemens krijgt een
prachtige bos bloemen, een oorkonde van
de AVVN en een speldje. 
Pauze 
5) Begroting 2018. De penningmees
ters hebben naar een evenwicht tussen
inkomsten en uitgaven gezocht. Veel
zaken aan de uitgavenkant zijn niet beïn
vloedbaar, zoals de grondhuur, het lid
maatschap van de AVVN, gas licht en
water en de bankkosten. Bij de post alge
meen zijn de verzekeringen onderge
bracht zoals voor de panden en de trekker.
Daarnaast is er een bedrag voor de Tuin
fluiter en overige kosten zoals het onder
houd van de trekker in opgenomen. Veel
vrijwilligerswerk maakt dat de loonkosten
laag zijn. De hardware moet wel betaald
worden. 
Aan de inkomstenkant zijn de contributies
van de leden en de Loods Van Flip opge
nomen. Het voorstel van de penningmees
ters om de contributie met € 10,-- te
verhogen om de te verwachten inflatie te
compenseren. De vergadering gaat hier
mee akkoord. De maximumprijzen voor
de huisjes en kassen worden aangepast.
De vergadering is akkoord. 
6) Vacatures en nieuwe bestuursle
den.
- Vacature voorzitter bouwcommissie:
Lodewijk van Roij. Hij blijft in de taxatie
commissie. Samen met Hans Hein zal hij
een nieuw taxatie proces ontwikkelen.
Aart Koenekoop wordt interim-voorzit
ter van de bouwcommissie voor het ko
mende half jaar. Ab Mannaert zal zich
bezighouden met de training van de men
sen die apparaten uit de loods gebruiken.
Hein Leenen doet het onderhoud van de
trekker/machines. 
- Jeroen Doornbosch is gestopt met zijn
secretaris-werk. Trees van Gastel heeft
hem waargenomen. Het bestuur stelt haar
voor als nieuwe secretaris. De vergadering
is akkoord. 
- Cees Pel neemt afscheid. Ron Visser
wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter
tuincommissie. Hij stelt voor dat er in de
toekomst iedereen algemeen werk doet,
tenminste 1 maal per jaar. Dit voorstel
wordt meegenomen naar de bestuursver
gadering. 
- De kascommissie voorjaar 2018. Flip
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Henstra en Nico de Bont zullen als oude
teamleden de kascommissie bemensen.
Daaraan wordt toegevoegd: Rob Kok van
L29. 
7) Veiligheidskeuring juni 2017:
Over de gasslangen zijn vragen. Hoe weet
je of een slang verouderd is? Op een gas
slang staan een of twee datums genoemd.
Als er een datum genoemd wordt, dan mag
je er 5 jaar bij optellen voordat de slang
verouderd is. Als er 2 datums zijn, dan is
de laatste datum de verloopdatum. Je
moet je de gasslang ook controleren op
breuken in het rubber bij de vastzetring.
Zijn er breuken, vervang de slang dan. 
Op 17 juni 2017 zijn de veiligheidskeuring
gehouden op de tuinen. Ondanks het
verzoek van het bestuur om aanwezig te

zijn bij de keuring, zodat het tuinhuis geo
pend kan worden en de slangen gecontro
leerd, waren meer dan 50 mensen niet
aanwezig. Tuinders die vandaag aanwezig
zijn bij de vergadering kunnen Ab Man
naert en Aart Koenekoop aanschieten om
alsnog hun tuin te laten beoordelen op
veiligheid. 
8) Rondvraag. 
Er zijn twee vragen van Ellen binnengeko
men: 
- Is het mogelijk om gezamenlijk koemest
in te kopen? Ellen en Leo Pel kijken ernaar 
- Is het mogelijk om een gezamenlijke
appelpers aan te schaffen en in de loods
op te slaan? Goed idee! Vanaf juni zal Ellen
voor een bericht aan de tuinders zorgdra
gen. 

Jana Enders van Berkenlaan 3 gaat stoppen
met haar tuin en samen tuinieren met
Tineke Hurkmans. Daarmee verliest ze
haar rechten op tuinruil. Dat is van belang
als Tineke wil of moet stoppen. Mevrouw
Enders vraagt of het bestuur deze regels
te bekijken voor haar. 
Dick Saher vraagt waar bij de najaarskeu
ring op 3 november met name op gelet
wordt. Van belang is het algemene beeld:
een onderhouden tuin, schone sloten en
borders. 
Patricia Tromp vraagt of zonnepanelen
aantrekkelijk zijn. Het bestuur zal dit on
derzoeken. Bert Mooijekind geeft aan dat
het contract met Green Choice in juni
afloopt 
10-11- 2017, Trees van Gastel, secretaris

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
(ALV) van Volkstuindersvereniging ZWN 

Op zaterdag 24 maart 2018 om 14.00 uur in de kantine
 
Agenda: 
 
1) Opening en welkom, vaststellen agenda 
2) Vaststellen notulen ALV 28 oktober 2017 - svz inventarislijst gereedschappen - svz
sleutelplan - svz asbest op dak manege - svz subsidie invalidetoilet en verbouwing
voorraadhok kantine - svz krachtstroom - svz veiligheidskeuring 
3) Beleidsplan 2016 – 2020 Voortgang realisatie en planning komende jaren 
4) Financieel verslag 2017 door Bert Mooijekind 
5) Commissieverslagen 2016 (zie Tuinfluiter) - winkelcommissie - kantinecommissie/
evenementencommissie - bouwcommissie - tuincommissie - bestuur 
6) Verkiezing bestuursleden volgens aftreedrooster vastgesteld op de ALV 27 oktober
2009: - voorzitter: de periode van 3 jaar loopt ten einde, Bert van Velzen stelt zich
voor de komende periode beschikbaar 
Indien geen tegenkandidaten beschikbaar zijn, stelt het bestuur voor Bert van Velzen
te benoemen. 
Bij een kandidaatstelling vanuit de leden dient deze te geschieden bij het bestuur uiterlijk 2
dagen voor de ALV, waarin de verkiezing plaats vindt. De kandidatuur dient te worden onder
steund door tenminste 4 stemgerechtigde leden. 
- Voorzitter bouwcommissie: het bestuur stelt Aart Koenekoop (nu a.i.) aan u voor 
- Voorzitter tuincommissie: Ron Visser is nu 6 maanden voorzitter en gaat verder als
voorzitter tuincommissie de komende 3 jaar. 
7) Rondvraag. 
Ter informatie: Tegenvoorstellen en wijzigingsvoorstellen(amendementen) dient u uiterlijk 5
dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur in te leveren. Onderwerpen voor de
rondvraag kunnen vóór aanvang en in de pauze van de ALV worden ingediend. 
Wij hopen op een prettige vergadering. 
8) Sluiting 
 
Bert van Velzen, voorzitter 
Trees van Gastel, secretaris

AANHANGER
Ook in het afgelopen jaar is onze aan

hanger veelvuldig van stal gehaald.

Behalve voor verenigingsdoeleinden is
hij ook aan u als lid meer dan 70x

uitgeleend. Iets meer halve- dan hele
dagen.

De opbrengst bedroeg € 590,--
Flip Henstra

Ilja (S13) fotografeerde met haar telefoon deze

grote bonte specht. Veel tuinders onder ons hou

den van een tuin zonder ongerechtigheden. Dus

die oude, half vergane fruitboom moet nu maar

eens weg. Jammer voor de specht! DS
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Eindelijk de Tuinfluiter?

 

Ben en Ilja (S13) zagen wel dat dit geen gewone

mus was. Was dit dan de Tuinfluiter!? Helaas, het

was een mus, maar wel een bijzondere: de Heggen

mus. Eef twijfelde geen moment. DS

De Tuincommissie keurt weer op 16 juni
Zodra er een hoop mensen samen

werken, samen wonen, samen
sporten enz dan heb je afspraken

nodig. Om te voorkomen dat je el
kaar in de weg zit bijvoorbeeld. 

 
Die afspraken hebben wij bij ZWN natuur
lijk ook. Sommige regels zijn ons opgelegd
door de overheid, zoals het niet betelen
van de dijken. Verre weg de meeste regels
hebben wij zelf als vereniging opgesteld en
regelmatig aangepast aan de actualiteit. 
Bij ZWN heb je een grote vrijheid hoe je
tuiniert. De grenzen van die vrijheid staan
beschreven in het tuinreglement. 
 
Regelmatig wordt de vraag gesteld eens
precies uit te leggen waarop wordt gelet
bij de tuinkeuringen. Hiermee probeer ik
u op uw wenken te bedienen. 
Regels hebben alleen maar zin als zij wor
den gehandhaafd. Voor wat de tuin betreft
gebeurt dit minstens twee maal per jaar.
In eerste instantie tuinieren wij natuurlijk
voor onszelf, maar ons complex heeft ook
een openbare functie. Daarom willen wij
dat iedereen zijn of haar tuin netjes on
derhoud. Bovendien is een slecht onder
houd een bron van ellende voor alle leden.
Denk maar bijvoorbeeld aan de versprei
ding van onkruidzaden. Daarom houdt de
tuincommissie vinger aan de pols. Wij
letten op een vijftal punten: de grasrand
langs het pad, de border, de ligusterhaag,
de tuin en de sloot of aarde wal. 
 
De grasrand heeft een maximale breedte
van 40 cm. En moet natuurlijk regelmatig
gemaaid worden. 
 
In de beplanting van de border bent u vrij.
Maar hij moet wel onderhouden worden
en vrij zijn van onkruid. 
 
De haag zal van tijd tot tijd gesnoeid
moeten worden. De hoogte is ong. 80 cm. 
 
Het maximale oppervlak aan gras en be
tegeling is 1/3 van de tuin.

Natuurlijk kruipt er niemand van ons met
een duimstok over uw tuin, maar wij zijn
behoorlijk goed geoefend om de maten op
het oog in te schatten. En dan onkruid, dit
weegt heel zwaar bij de keuring. Wieden
en schoffelen is de enige methode om de
tuin een verzorgd uiterlijk te geven. Veel
onkruid in uw tuin, leidt onherroepelijk
tot gedoe. 
 
Verder moeten de sloten vrij zijn van
begroeiing, en de slootkanten horen 150
cm vanaf de beschoeiing vrij te zijn van
obstakels. De aarde wallen mogen niet
gebruikt worden voor beplanten of bete
len. 
 
Hier komt het in een notendop op neer. 
Al deze vijf onderdelen krijgen een cijfer
en net als vroeger op school is een 5 of
minder een onvoldoende. Op het keu
ringsrapport dat iedereen ontvangt staat
bij onvoldoendes genoteerd wat er pre
cies mis is. Zo je weet waar extra aandacht
aan moet worden gegeven. 
 
Soms wordt er bar slecht gescoord. Deze
tuinders worden uitgenodigd bij de voor
zitter van de tuincommissie. Hier wordt
hen uitleg gevraagd hoe het zover heeft
kunnen komen, een plan van aanpak te
presenteren en een bijbehorende plan
ning. 
Meerdere slechte beoordelingen kunnen
leiden tot het moeten uitkijken naar een
andere liefhebberij. 
 
Is het allemaal zo erg? 
Ben je mal. Iedereen die gewoon prettig
zijn hobby uitvoert en lol aan het tuinieren
beleeft kan niet anders dan voldoendes
scoren. Bovendien, de tuinkeurders zijn
ervaren ZWN leden. Zij weten de gevol
gen van een weekje vakantie te scheiden
van verwaarlozing. 
Heb je nog vragen, kom dan op 2 juni langs
in het tuincafé.
Ron Visser

Toptien vogels
Tijdens de landelijke vogeltelling in ja

nuari werd de huismus weer het
meest geteld. De merel moest zijn

plaats afstaan aan de kauw.
Huismus 

Koolmees 
Pimpelmees 

Kauw 
Merel 
Vink 

Turkse tortel
Houtduif
Ekster 

Roodborst

Contact-
advertentie...
 
Tuincommissie-voorzitter zoekt
vrouw die haar mannetje staat. Doel
het verrichten van de coördinatie van
Algemeen Werk gedurende enkele
zaterdagochtenden. 
 
De agenda voor het Algemeen Werk
staat volgepland met zes coördinato
ren. Maar er gaat vast eentje onver
wachts op vakantie, iemand wordt
ziek of moet plotseling invallen als
scheidsrechter bij het voetbal van zijn
zoon of dochter.
 
Wie is zo flexibel om af en toe te
kunnen Inspringen? 
 
Stuur een mailtje voor een kop koffie
en een goed gesprek naar
tuincie@zwn-volkstuinen.nl
Ron Visser

Pieperpootplek 2018
Om vervelende en hardnekkige ziekten bij
aardappels te voorkomen, krijgen zij elk
jaar een andere plaats op de tuin.
Deze plaats geldt voor iedereen die Op
perdoezen, Nicola, Frieslanders, Roseval,
Malta’s of één van de overige 149 bekende

rassen wil poten.

Voor 2018 is de plaats bepaald op de
eerste 10 meter van de tuin (dus vanaf
de heg).
Veel succes!          
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Bloeiende planten
gevraagd!

Beste tuinders,
 

Bij de Tuincommissie is een plan op
tafel gekomen om rond de speeltuin

de borders te voorzien van beplanting
die veel insecten zal aantrekken. Denk

hierbij aan hommels, bijen, vlinders
ect. 

We hebben gezocht naar planten die
hiervoor geschikt zouden zijn en heb
ben richting de tuinders een oproep
of men hier misschien planten en of
stekken van hebt staan op je eigen

tuin. 
Het zou leuk wezen dat we als tuin
ders hier een steentje aan bij kunnen
dragen om zo de kosten wat te kun

nen verkleinen. Het plan is om de
borders op te hogen en deze dan te
gaan beplanten met bollen, struiken
en meerjarige planten. Hieronder

hebben we een lijst samengesteld met
planten die we hiervoor willen gebrui

ken. Mocht men hiervan stekken of
planten hebben staan waar men van af
wil dan horen wij dit als Tuincommis
sie graag. De planten die men beschik
baar heeft kan men op Lijsterbes 25

zetten en dan net achter de heg. 
 

Plantenlijst: 
Bernagie
Ereprijs 

Koekoeksbloem
Kogeldistel

Wilde moerasspirea
Koninginnekruid

Echte gulde roede
Phacelia 

Sneeuwklokje
Teunisbloem 

Tijm 
Wilgenroosje
Boeren jasmijn

Forsythia
Kornoelje 
Vuilboom 
Lamsoor

Griekse alant 
 

Raymond van de Poll, imker

Wie kweekt de grootste z0nNeBlOeM?
Deze eerste Tuinfluiter van het jaar wil u wekken uit uw “winterslaap” en enthou
siast maken voor een nieuw tuinseizoen. 

Dit zakje zaad bevat een van de grootste zonnebloemsoorten. Als slakken de
jonge planten niet als ontbijt nemen, dan kunnen zij groeien tot ruim vier meter
hoog! De Tuinfluiter-redactie en de Tuincommissie dagen u uit om te kijken hoe
ver u komt. Op 31 augustus komen wij de maat nemen en de kweker van de lang
ste zonnebloem (ongeknakt) ontvangt een wisselbeker.

Op internet vind u talloze tips om tot een goed resultaat te komen. Zelf heb ik
twee jaar geleden bij de Amersfoortse dierentuin giraffemest gehaald.
Het leek zo logisch. De mest van het langste dier zorgt voor de hoogste zonne
bloemen. Deze moeite hoeft u niet te doen. Het resultaat was aanvankelijk be
moedigend, totdat slakken hier lucht van kregen. In één nacht was alles weggevre
ten.

Als u niet zo van competitie houdt, weet dan dat vrijwel alles van de zonnebloem
eetbaar is. De zaden uiteraard, de kiemen, de bloemen. Op de Belgische site haal
meeruitjetuin.be kunt u hier alles over lezen. 

Veel succes gewenst!
Ron Visser
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Toelichting Balans en V&W rekening 2017, Vtv ZWN
Algemeen:
De vereniging heeft in 2017 een negatief
resultaat geboekt van € 9.466,11 maar na
een bijdrage uit het Fonds Oud Papier
resteerde er uiteindelijk een verlies van
€ 6.966,11. Het eigen vermogen is derhal
ve gezakt naar € 41.071,55. De begroting
2017 die in de najaarsvergadering van 2016
werd gepresenteerd hield nog rekening
met een verlies van maximaal € 4.285,00.
Conclusie: De begroting is overschreden.
 
Er zijn redenen die bovenstaande
verklaren n.l.:
- De ex-penningmeester heeft tegen de
verwachting in het uit de winkel ont
vreemde kasgeld niet terugbetaald. Aan
gezien dit ontvreemde winkelgeld niet in
de vastleggingsovereenkomst was opge
nomen (deze fraude werd pas later gecon
stateerd) hebben wij geen verdere actie
kunnen ondernemen om dit alsnog te
innen. Wij hebben dit vervelende hoofd
stuk afgesloten en per saldo bijna
€ 2.200,00 alsnog afgeboekt;
- Wat in 2016 uiteindelijk niet is gelukt is
in 2017 voortvarend aangepakt: De kran
tenloods, de winkel en het centrale plein
zijn opgeknapt en zijn nu een lust voor het
oog. Maar dit is niet zo gemakkelijk gegaan
als gehoopt en het forse achterstallige
onderhoud heeft tot gevolg gehad er be
hoorlijk extra moest worden geïnvesteerd
om het uiteindelijke (gewenste) resultaat
te behalen. Beide panden kunnen er weer
jaren tegen;
- De in 2016 aangeschafte tractor heeft in
2017 behoorlijke reparaties en preventief
onderhoud ondergaan wat niet volledig
was te voorzien. Uiteindelijk bleef de to
tale nota van de tractor steken op bijna
€ 3.000,00.
Gelukkig hebben de krantenloods en de
winkel, die beiden in 2017 uitstekend
draaiden nog een positieve draai kunnen
geven aan het uiteindelijke resultaat.
Ondanks het negatieve resultaat mogen
wij toch niet ontevreden zijn omdat wij in
redelijk korte tijd vrijwel al het ontvreem
de geld hebben teruggekregen en onder

aanvoering van de bouwcommissie en met
vele vrijwilligers een groot gedeelte van
ons onroerend goed c.q. panden weer
goed hebben kunnen conserveren voor de
komende jaren. De vruchten van het werk
dat de vele vrijwilligers binnen de vereni
ging bereid zijn te doen zijn duidelijk
zichtbaar.
 
Balansposten die om een toelichting
vragen:
Liquide middelen
De contributie 2018 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 bonusspaarrekening is de enige
spaarrekening die momenteel actief ge
bruikt wordt. De rentevergoeding is vrij
wel nihil geworden.
Vorderingen
De terugbetaling van onze vordering op
de ex-penningmeester conform de vast
stellingsovereenkomst is afgerond. Het
resterende bedrag dat niet is vastgelegd in
de overeenkomst hebben we moeten af
boeken.
Eigen vermogen
Per saldo afgenomen met het resultaat van
2017 zijnde € 9.466,11 tot € 41.071,55.
De begroting is met moverende redenen
overschreden.
Reserves
De reserve algemeen en jubileum ZWN
zijn samengevoegd.
Vooruit ontvangen
De contributie tuinders over 2018 is op
31 december 2018 voor 73% binnen en
dit geldt ook voor de contributie Aspirant-
Leden, donateurs en adverteerders.
 
Verlies- en Winst posten die om een
toelichting vragen:
Afdrachten
Onder diversen is de afboeking op de
ex-penningmeester geadministreerd met
als gevolg een forse overschrijding van de
begroting.
Huisvestingskosten
Het verbruik van gas en elektra is mede

vanwege wederom een zachte winter fors
minder geweest. Waterverbruik is daar
entegen gestegen wellicht door de water
bron bij de zandbak in de speeltuin.
Per saldo ruim € 600,00 minder uitgege
ven op de totale huisvestingskosten.
Onderhoud complex
Het opknappen van de krantenloods is
uitgevoerd zo ook het schilderen en her
stellen van de muren van de winkel. Ook
het centrale plein heeft een metamorfose
ondergaan.
Uiteindelijk is hier de begroting slechts
€ 700,00 overschreden maar er moet wel
worden opgemerkt dat diverse kosten
ook bij algemene kosten zijn onderge
bracht.
Commissies
Het bedrag aan inkopen van de winkel is
fors gestegen en is ruim boven de begro
ting uitgekomen. De kantine heeft ook
meer omgezet en is bijna € 700,00 boven
de begroting geëindigd.
Wij mogen derhalve concluderen dat
zowel de kantine de winkel bijdragen aan
het welzijn van de vereniging. De marges
zijn conform het uitgangspunt van de
vereniging.
De kantine is tweemaal verhuurd en dat
zou op basis van de begroting wat meer
mogen zijn.
Algemeen
Onder het kopje algemeen zitten diverse
kosten- en opbrengsten grootboekreke
ningen. Aan de opbrengstenkant zien wij
duidelijk de positieve invloed van de ver
kopen in de krantenloods. De algemene
kosten worden daarentegen fors over
schreden door, zoals al eerder opgemerkt,
de forse kosten aan de tractor en verder
diverse kosten die niet eenduidig zijn toe
te wijzen aan één van de andere groot
boekrekeningen. De advertentieopbreng
sten worden ten gunste van het vereni
gingsblad geboekt waardoor fors onder de
begroting wordt gewerkt.
 
Bert Mooijekind en Rob de Zwart, 
1e en 2e penningmeester ZWN
 

Om uw eventuele financiële vragen
goed te kunnen beantwoorden, is het
aan te bevelen deze drie dagen voor
de ALV schriftelijk aan de penning

meester voor te leggen. 
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Code Omschrijving Sub Totaal Code Omschrijving Sub Totaal

3600 Bankkosten 184,14 150,00 3000 Contributies
3610 bankkosten 3010 Contributie	tuinders 40.740,15 41.000,00

184,14 150,00 3020 Contributie	kandidaatleden 486,43 500,00
4000 Afdrachten 3030 Donateurs 690,00 900,00
4010 Grondhuur 17.951,60 18.000,00 3040 Boetes	-	Diversen 0,00 200,00

4020 Heffingen 2.523,01 2.400,00 41.916,58 42.600,00
4030 AVVN 3.327,40 3.300,00 3500 Ontvangen	rente
4090 Diversen 2.136,85 200,00 3510 Renteontvangsten 227,87 400,00

25.938,86 23.900,00 227,87 400,00
4500 Huisvestingskosten
4510 Verwarmingsapperatuur 450,30 450,00 6000 Commissies
4520 Gas/Elektra 2.976,06 3.600,00 6045 Winkel	verkopen 8.834,50 5.500,00

6055 Kantine	verkopen 14.697,25 14.000,00
4540 Water 593,15 450,00 6065 Kantine	verhuur 150,00 . 500,00
4550 Schoonmaak 148,12 300,00 6070 Verhuur	aanhanger 590,00 500,00
4560 Automatisering 343,04 500,00
4570 Overige	kantoorkosten 0,00 24.271,75 20.500,00
4580 Telefoon 512,30 350,00 8000 Bemiddeling

5.022,97 5.650,00 8010 Verkoopbemiddeling 688,50 1.000,00
5000 Onderhoud	complex 688,50 1.000,00
5100 Onderhoud	tuinenpark 4.276,21 4.300,00 9000 Algemeen
5200 Onderhoud	gebouwen 10.765,24 10.375,00 9090 VOMAR	jeugdpot 0,00 140,00
5400 Natuurspeeltuin 658,80 500,00 9095 Inkomsten	divers 865,09 300,00

15.700,25 15.175,00 865,09 440,00
6000 Commissies
6010 Tuincommissie 313,00 200,00 Verlies	2017 6.966,11 4.285,00
6020 Bouwcommissie 315,00 200,00 6.966,11 4.285,00
6030 Algemeen	werk 147,70 200,00
6040 Inkopen	winkel 7.002,73 5.000,00
6050 Inkopen	kantine 9.836,21 10.000,00
6080 Kantine	en	Winkelcommissie 340,00 400,00

17.954,64 16.000,00
7000 Bestuur
7010 Bestuurskosten 338,60 400,00

338,60 400,00
9000 Algemeen
9010 Verzekeringen 1.821,30 1.600,00
9020 Verenigingsblad 941,04 1.500,00
9030 Evenementen 833,05 1.000,00
9040 Representatiekosten 0,00 50,00
9050 Algemene	kosten 6.201,05 3.800,00
9060 Kasverschillen 0,00 0,00
9080 Portikosten	algemeen 0,00 0,00
9070 Relatiegeschenken 0,00 0,00

9.796,44 7.950,00

Totaal 74.935,90 69.225,00 Totaal 74.935,90 69.225,00

Begroting	2017 Begroting	2017

Baten	31	december	2017Lasten	31	december	2017
Baten	en	Lasten	van	V.T.V.	Zonder	Werken	Niets	2017

Nieuw!! Tuincafé! Kom op 2 juni as!
ZWN loopt over van mensen met goede ideeën en met fantastische initiatieven. Ik heb er in de afgelopen maanden al zoveel
gehoord, maar vast nog niet allemaal. Over de wijze van tuinkeuring bijvoorbeeld. Over het alternatief voor walgwilgen. En
over een idee om elkaar een paar maal per jaar informeel te treffen. Zo werd het Tuincafé geboren.
 
Voor iedereen met mooie plannen, maar ook voor mensen met vragen die niet de goede gelegenheid vinden ze te stellen. Of
advies nodig hebben. Het kan van alles zijn en het zal gezellig zijn.
 
Bak jij geweldige appeltaarten of maak je cider van eigen fruit en wil je hiervan graag laten proeven en recepten uitwisselen.
Kom maar op.
 
Het tuincafé is de plek waar al deze mensen elkaar kunnen treffen. En waar de voorzitter van de tuincommissie aanwezig is
om plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Geen vergadertoestand met beamers en sprekers. Gewoon een speciale middag in de kantine.
Kom op 2 juni naar de kantine; ik verwacht een hoop drukte en nog veel meer lol.
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Jaarverslag Bouwcommissie 2017
Het jaar 2017 was een jaar van aanpakken
voor de bouwcommissie met gelukkig
enthousiaste mensen (Ab, Hein, Ton en
Aart) en de altijd meehelpende Flip. Man
nen bedankt! 
Meest wat direct opviel was het opknap
pen en schilderen van het gebouw waarin
de winkel en de bestuurskamer zijn gehuis
vest. Er zijn nieuwe openslaande deuren
naar het plein gemonteerd, waardoor de
winkel meer een onderdeel van het plein
gebeuren wordt. Daarnaast zijn op de
loods voor 2e hands gereedschap (van
Flip) nieuwe houten planken aan de bui
tenkant getimmerd, zodat dat er weer
netjes uitziet. 
Er zijn het afgelopen jaar veel grote en
kleine klussen gedaan. Ik noem hier de
volgende projecten: 

* Betonplaat gestort naast de winkel
* Hekwerk geplaatst naast de winkel met
entreehek
  * Bestuurskamer vanbinnen opgeknapt
met nieuw laminaat/verlichting etc.
* Buitenlampen gemonteerd bij toiletten
en kranten loods
* Toegangshek bij de van der Aartweg is
geschilderd
* Vlaggenmasten bij toegangshek hersteld
gemonteerd
* Vlaggenmast bij toegangshek Slaperdijk
opgeknapt en hersteld 
* Toegangshek Slaperdijk voorzien van een
dranger zodat het hek vanzelf in het slot
valt
* Palletwagen voor achter de trekker
voorzien van nieuwe wielen
* 14 huisjes getaxeerd en

* 4 bouwaanvragen beoordeeld voor het
plaatsen van een nieuw huisje
* voorplein voorzien van klinkers en
planten bakken 
Bovenstaande punten zijn eigenlijk een
heel mooi resultaat die door onze mensen
zijn gedaan ook wil ik de mensen bedanken
van algemeen werk die het toegangshek
hebben geschuurd. 
In het voorjaar 2018 staat op het program
ma dat de kantine wordt geschilderd in de
kleuren van de winkel. 
In september heeft Lodewijk van Roij af
scheid genomen als voorzitter bouwcom
missie en heeft Aart Koenekoop deze
functie a.i. bekleed. In de voorjaars alge
mene ledenvergadering wordt hij als defi
nitieve voorzitter voorgesteld. 
Aart Koenekoop,  Bouwcommissie

Jaarverslag
Winkelcommissie
Eind 2016 heeft Leo Pel het winkelbeheer
overgenomen. Ook vertrok er toen een
aantal vaste medewerkers. Een oproep
voor nieuwe leden leverde de commissie
een fors aantal nieuwe winkelmedewer
kers op. Met frisse moed werd het seizoen
2017 gestart. De winkel kreeg een nieuwe
look, de entree werd door de bouwcom
missie onderhanden genomen wat resul
teerde in openslaande deuren en de bui
tenkant van de winkel werd geschilderd.
Ook maakte de bouwcommissie een
prachtig “grondhok” naast de winkel.
Kortom, met vereende krachten ontstond
een professionele tuinwinkel met een
behoorlijk aanbod en scherpe prijzen. 

Met een marktkraam voor de deur werd
de aandacht van de tuinders getrokken.
Tal van aanbiedingen, vooral op het gebied
van verse groenten- en kruidenplanten,
resulteerden ieder zaterdagochtend in het
voorjaar weer voor een levendige handel
op het pleintje voor de winkel.

Het enthousiasme van de medewerkers,
de klantvriendelijke houding en de behulp
zaamheid zorgden dan ook uiteindelijk
voor een stevige omzetstijging. Ook werd
de winkel steeds meer een ontmoetings
plek voor tuinders om ervaringen te delen
en ideeën uit te wisselen. 
In 2018 hopen we weer vele klanten te
mogen verwelkomen in de ZWN-winkel.
Wij zijn er in ieder geval klaar voor.
Leo Pel, Winkelcommissie

Verslag Kantine/evenementencommissie
Het nieuwe jaar begint altijd met een
Nieuwjaarsreceptie in de kantine waar
koffie, borrel en een hapje wordt geser
veerd en natuurlijk een praatje van de
voorzitter. De receptie wordt altijd goed
bezocht door de tuinders (komt zeker
door de heerlijke hapjes en gratis drank
jes) en het is altijd gezellig en druk. 
 
Het eerste evenement was de plantjes
markt op het voor plein samen met de
winkel. De plantjes worden opgekweekt
door de tuinders zelf. Er zijn altijd mensen
die de kou trotseren en plantjes komen
kopen. Ook bij de winkel kon je stekjes
en plantjes kopen. 
 
Ook dit jaar komt het pannenkoekenbak
ken terug en dat is zo leuk voor de kinde
ren en ook de grote mensen genieten
ervan. Er stonden weer vier mensen te
bakken. Pannenkoeken met spek/ ham/
banaan/ suiker/ stroop en jam. Er was
genoeg op voorraad die we voor hadden
gebakken. Die waren erg snel op, dus dan
maar wachten en wachten op de volgende
pannenkoek die klaar zijn. De mensen in
de keuken en achter de bar moesten hard
werken om de bakkers bij te houden met
het beslag. Elke keer moesten de schalen
schoongemaakt worden. 
 
Open-tuindag: een evenement wat ook elk
jaar terugkomt. Dit jaar was het de Franse
stijl. Het plein werd omgetoverd naar een
Frans terras met een wijntruck, stoeltjes
en tafels. Erg leuk allemaal. Er is ook live
muziek aanwezig met een Frans tintje.

Ook stonden er twee oldtimers in de in
gang van het tuincomplex, een DS en een
eend uit de jaren 60/70. Er is op die dag
genoeg te eten bij de kraampjes: patat,
broodje haring of makreel, zalm en een
kaasplankje bij de wijn. Er was ook nog een
loterij met mooie prijzen. Er zijn ook nog
prijzen gedoneerd door tuinders. Ieder
een hartelijk bedankt. Wie we ook niet
mogen vergeten zijn alle vrijwilligers die
de hele dag hebben geholpen om deze dag
naar een succes te brengen. Mensen be
dankt voor de inzet. 
 
Kerst-Inn: Het was weer een uitdaging
voor de heren en de kantinebrigade om
er een geslaagde avond van te maken, en
dat is gelukt. Dit keer met livemuziek. Er
werd meegedanst en mee gezongen. 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, de
Glühwein en de braadworst is allemaal op
gegaan. Het was weer een geslaagde kerst-
Inn. 
 
Er zijn allemaal positieve reacties van de
tuinders dat er 1 of 2 keer in de maand
een speciaaltje wordt gemaakt en ook nog
voor een redelijke prijs. 
De barmedewerkers waren dit jaar: Leo
nie, Sjoeke, Trees, Eva, Martina, Patricia,
René, Kees, Arie, Bart. Allemaal bedankt
voor jullie medewerking en inzet, en dat
het volgend jaar weer een goed jaar mag
worden.      Bart Tromp, kantinebeheerder
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Verslag Tuincommissie 2017
Dit verslag kan onmogelijk volledig zijn.
Mijn tuincommissievoorzitterschap be
treft immers maar een klein deel van het
afgelopen jaar. Eind oktober heeft Cees
Pel afscheid genomen. Na jaren heel na
drukkelijk zijn stempel op de commissie
te hebben gedrukt. Op een voortreffelijke
wijze. En sindsdien heeft u met mij te
maken. Met dezelfde intentie en inzet als
Cees. Maar vast ook op een andere ma
nier. 
 
Van het afgelopen jaar weet ik uit mijn
herinneringen enkele feiten te noemen die
de moeite van het vermelden waard zijn.
Zoals een goed bezochte workshop
snoeien door Eef. Eef werd spontaan bij
gestaan door Bert Vrenegoor en Henk van
Schagen. De workshop was zo’n succes
dat in maart 2018 deze opnieuw wordt
gegeven voor iedereen die hem toen
hebben gemist. 
 
Leerzaam en interessant was De Grote
Tuingrond Test van Hans van Dijk. Gepu
bliceerd in de Tuinfluiter 2017-2. Hans
heeft hier veel tijd ingestoken en komt tot
hele zinvolle aanbevelingen. Via de ZWN
site kunt u dit onderzoek nog eens terug
lezen. 
 
Op het Henstraplein hebben wij afscheid
genomen van de grote plantenbak die het
plein domineerde. Best een hele beslissing
voor een tuinvereniging, maar wel een
juiste. De entree ziet er een stuk beter uit

en het plein leent zich nu veel beter voor
activiteiten zoals de Open Tuindag. 
 
In november hebben wij voor het eerst in
lange tijd een tuinkeuring meegemaakt die
niet één rode tuin heeft opgeleverd. Toe
gegeven, de tuinkeurders waren op pad
gestuurd met de boodschap mild te oor
delen. In deze tijd van het jaar leek dit de
tuincommissie een juiste aanpak. 
In 2018 gaan wij de data van de tuinkeu
ringen wat eerder plannen zodat er een
beter beeld ontstaat. En iedereen die iets
te verbeteren heeft hier ook meer de
gelegenheid voor krijgt. 
 
Om dit verslag te completeren moet toch
ook echt de inzet worden genoemd van
de coördinatoren van het Algemeen Werk
én de leden die al dit werk hebben verzet.
Door het hele tuinseizoen is er op 24
zaterdag ochtenden een hele hoop onder
houdswerk verzet die ons complex een
uitstraling geeft waar wij trots op mogen
zijn. 
Dit zetten wij uiteraard voort in 2018. Met
een deels nieuwe crew. Nicolette Huls
bergen die als secretaresse fungeerde
voor de tuincommissie heeft aangegeven
hiermee te willen stoppen. Dit zelfde geldt
voor haar man Marco die een van de Al
gemeen Werkploegen aanstuurde. 
Een dieptepunt in mijn tuincommissie
voorzitterschap was het uitdelen van
boetes aan leden die hun Algemeen
Werkbeurten (deels) niet hadden uitge

voerd. Hier was niemand, inclusief ik, blij
mee. Ik hoop echt dat iedereen dit beter
in de gaten houdt, zodat dit niet meer
voorkomt. 
 
Los van alle reguliere onderhoud staan er
voor 2018 een aantal grote klussen op het
programma. De januaristorm heeft flink
huisgehouden in ons bomenbestand. Acht
bomen leverde een gevaar op en moesten
worden weggezaagd. Hiervoor worden
nieuwe bomen aangeplant. Met name op
de Berkenlaan lijdt het pad onder de
steeds groter wordende boomwortels.
Die gaan wij beteugelen. Overlast is on
vermijdelijk, maar wordt vanzelfsprekend
tot een minimum beperkt. 
 
De Natuurtuin en de Heemtuin zijn aan
groot onderhoud toe. Samen met Eef is
hiervoor een plan opgesteld dat onder
andere voorziet in een grote vijver. 
En als het tuincommissiebudget dit toelaat
gaan wij de entree aan de Slapersdijk
aanpakken. 
Voor wat het uitbaggeren van onze sloten
en het aanbrengen van een nieuwe be
schoeiing is onze hoop gevestigd op de
gemeente Haarlem. Daar loopt een aan
vraag om hiervoor de kosten te dragen.
Een reële vraag omdat ZWN via deze
sloten zorgt voor de afwatering van de ons
omliggende sportvelden. 
Haarlem, 17 februari 2018 
Ron Visser 
Voorzitter tuincommissie

Eerste Hulp
Waar gehakt wordt vallen spaan
ders en een ongeluk zit in een
klein hoekje. 
 
 Als er een ongelukje plaatsvind zou
het verdraaid handig zijn als wij weten
wie in staat is eerste hulp te verlenen.
Dus BHV-ers, EHBO-ers, artsen en
verpleegkundigen meld je even bij:  
 tuincie@zwn-volkstuinen.nl.
Wij zorgen voor de verspreiding van
jullie gegevens en beloven slechts in
noodgevallen een beroep op een van
jullie te doen.                  Ron Visser
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Winkelartikelen '18

Prijzen in euro  

Gereedschappen  

Bats                             12,50

Beugelzaag      7,50

Bezem compleet      4,20

Bladhark nylon Farmer      8,95

Handhark      4,25

Handvat      6,25

Hark tientand los      2,95

Onkruidborstel lange steel      6,95

Plantenspuit 1,5 ltr      5,45

Plantensproeier 1 ltr      1,50

Schoffel 16cm recht    12,95

Schoffel rond lange steel    12,95

Schoffel rond korte steel    10,95

Schrepel       6,50

Snoeischaar      4,95

Spade    21,00

Spitvork    20,95

Steel bezem      1,50

Steel bats/schop    10,95

Verplantschepje      4,95

Verticuleerhark    10,50

Voegenkrabber lange steel      7,50

Voegenmes (in bestelling)  

Tuinmateriaal  

Afdekfolie 6 m. breed x 0,15      4,95

Bamboestokjes 30 cm      1,25

Bamboestokjes 40 cm      1,25

Beugel hanging basket      3,15

Beugel plantenbak      3,15

Binddraad 2x50m      1,50

Boomband    11,00

Boompaal 6,5x2m      4,75

Gaas 6kant 2m breed      2,95

Gaas 6kant 1m breed      1,75

Gaas schapen-      1,20

Gieter 5 ltr      4,75

Gieter 10 ltr      5,50

Gronddoek 1,30 breed      1,00

Handschoenen tricot      2,00

Handschoenen werk-      2,95

Handschoenen winter- geel      4,00

Mollenklem      9,95

Muizenval      1,00

Natuurraffia blank      1,25

Stekpotjes vierkant 20st      2,65

 

Stekpotjes rond 8st      2,65

Tuindraad 30 m.      3,00

Tuinnet fijnmazig 5x5m      6,10

Tuinnet grofmazig 5x2m      4,25

Tuinnet grofmazig 5x4m      5,25

Tuinnet grofmazig 5x5m      6,15

Tuintouw groen 75m      2,65

Turfpotjes rond      3,00

Turfpotjes tray 3 st      3,60

Plantgeleiders      0,90

Pootstok      2,80

Potjespers      6,25

Schuurpapier      0,35

Steeketiketten 20 st      1,00

Temperzon fles 1/5 ltr      3,60

Tonkinstok 12x14 1,50m      0,50

Tonkinstok 15x17 1,80m      0,75

Tonkinstok 20x22 2,70m      1,20

Vachtrol temperzon los      2,00

Verfrol temperzon      1,00

Verfrol + bakje      1,50

Verspeenset      1,80

Vogelverschriklint      0,70

Zaadstrooier      2,95

Aanbiedingen!  

Tonkinstok 12x14 1,50 m. 12 st      5,00

Tonkinstok 15x17 1,80 m. 12 st      7,50

Tonkinstok 20x22 2,70 m. 12 st    12,00

Potgrond 40 ltr 3 st voor       7,00

Tuinaarde 40 ltr 5 st voor      7,00

Grond e.d.  

Compost 40 ltr.       2,75

Potgrond 40 ltr.      2,50

Potgrond biologisch      3,25

Tuinaarde      1,60

Zaaigrond      3,75

Meststoffen  

Algenkalk 2 kg.      1,75

Algenkalk 20 kg.    13,00

Bazalt lavameel 2 kg.      2,75

Bazalt lavameel 20 kg.    25,00

Beendermeel 1 kg.       2,00

Beendermeel 25 kg.     45,00

Bloedmeel 2 kg.      2,55

Bloedmeel 20 kg.     51,00

Culterra korrels 10 kg.    11,50

Gazon A-Z      7,50

Kalk korrel 2 kg.      0,90

Kalk korrel 25 kg.    10,00

Kieseriet      1,20

Kieseriet 25 kg.     17,00

Koemestkorrel 20 kg.    10,25

Vinassekali       6,15

Gewasbescherming  

Escar-Go 200 g.      4,95

Knolvoetvrij 200 g.       6,95

Spruzit 20 ml.      8,50

Wortelvliegvrij 200 g.       7,95

Diversen  

Gasflesvulling    35,00

Gasfles borg    20,00

Gasslang p/m      2,50

Gasslangklem 8/14 mm.      1.20

Kraansleutel      3,50

Hek/toiletsleutel      6,00

Heksleutel borg teruggave      4,00

Leo en Martien hebben het druk met de bestellin

gen van Garant en Van der Wal. En de aardappelen

moeten nog komen! Foto DS
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Verslag bestuur
ZWN 2017
Het bestuur heeft 11 maal vergaderd,
de decembervergadering ging niet
door i.v.m. weersomstandigheden. De
voorzitter is Bert van Velzen, de pen
ningmeesters zijn Bert Mooijekind en
Rob de Zwart en de voorzitter kanti
necommissie is Bart Tromp. De ande
re functies in het bestuur zijn in de
loop van het jaar gewisseld: 
- Secretaris was tot 1 mei Jeroen
Doornbosch en is nu Trees van
Gastel 
- De voorzitter tuincommissie was
Cees Pel tot de najaars-ALV en is nu
Ron Visser 
- De voorzitter van de bouwcommis
sie was tot 1 sept. Lodewijk van Roij,
is nu a.i. Aart Koenekoop 
 
In het bestuur worden de werkzaam
heden van de commissies gevolgd en
gecoördineerd. Deze werkzaamheden
zijn in de verslagen van de commissies
te lezen. Daarnaast wordt de tuinruil
vanuit het bestuur geregeld. In 2017
zijn 20 aspirantleden ingeschreven,
hebben zich 3 aspiranttuinders terug
getrokken, heeft 2 maal een tuinruil
plaatsgevonden en zijn 14 tuinders
nieuw op de tuin gekomen. 14 tuin
ders zijn gestopt. Momenteel is be
staat de wachtlijst uit 18 personen. 
 
Sinds juni 2017 stemt het Dagelijks
bestuur (dit is de voorzitter, secreta
ris en penningmeester) wekelijks de
ontwikkelingen af. Hierdoor wordt de
vaart in de besluitvorming bevorderd. 
Gemiddeld besteedt een bestuurslid
15 uur per week aan zijn of haar
taak. 
 
Trees van Gastel
19 februari 2018

Jaar van de Huiszwaluw
Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een vogelsoort om meer aan
dacht aan te geven. 2018 is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Achteruitgang
en gedeeltelijk herstel zijn nog met de nodige raadsels omgeven. Bij ons zijn deze
nijvere vogels goed te bekijken in de bocht van de Vondelweg. Daar huist al jaren
een kolonie onder de dakgoot. Men probeert ze nu te laten oversteken naar het
weiland, waar een "zwaluwhotel" is geplaatst. (zie sovon.nl/jaarvandehuiszwaluw)

Wisselingen
(aspirant)tuinders
Nieuw op de tuin
Peter Lamars (M22)
Marion Geldhof (H15)
Erika van Meershoek (B15)
Mirjam van Hoffen (B3)
Rozemarijn van Paaschen (L32)
 
Van de tuin af
Jan Broos (S22)
Eef van Huijssteede (M6)
Brigit Rutte (H15)
Chris Ijzendoorn (S16)
Aart Senders (B15)
Jana Ender (B3)
Yvonne Verdonk (B32)
 
Tuinruil
Nico de Bont (van M22 naar S22)
Andrea Coerdt (van M4 naar M6)
Eline Kleingeld (van B8 naar S16)

Verslag DE KRANT
Over aanloop, aanvoer en verkoop viel in
2017 niets te klagen. Het was prettig
toeven in- en rond de geheel gerenoveer
de loods.
Zeker meer dan 250 artikelen zijn in an
dere handen overgegaan.
In de boekhouding is de opbrengst ge
boekt onder: inkomsten divers € 865,--.
Onder deze noemer zijn ook nog wat
andere inkomsten geboekt zoals de 
bezorgkosten (€ 1,--) van de pallets met
big bags.
Gezien de huidige voorraad heeft "De
Krant" zo langzamerhand de uitstraling 
van een "echte" kringloopwinkel gekre
gen. Daarom is het streven om dit jaar
weer terug te keren naar het oorspron
kelijke uitgangspunt nl. alleen artikelen
rondom het thema TUIN.
Ook dit jaar hoop ik weer velen van u te
mogen begroeten in De Krant.
Flip Henstra
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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)
 
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 juni (zomernummer)

Paaseieren zoeken
voor de kleintjes

In de Natuurspeeltuin heeft de
paashaas eieren verstopt!

 
Alle kinderen tot een jaar of acht mogen
komen zoeken. De start is om 11.00 uur
en laten wij afspreken dat de kinderen elk
1 ei mogen meenemen. Anders lopen de
wat grotere kinderen met armen vol eie
ren en hebben de kleintjes het nakijken.
Info: tuincie@zwn-volkstuinen.nl

De passiebloem - Passiflora

Wat heeft deze bloem te maken met het lijdens(=passie)verhaal van Jezus? Je ziet gelijk
dat het niet zomaar een blommetje is. (Alhoewel, waarom zou een madeliefje minder
zijn?).
De passiebloem groeide niet op de berg Golgotha, niet in de buurt en niet rond het
kruis. Zijn oorsprong moet je zoeken in Zuid-Amerika.
Nee, het zit ‘m in de vorm van de bloem. De bloem heeft 5 kelk- en 5 bloembladen.
Dat zijn de apostelen. Tien? Geen twaalf? Twee apostelen vielen af: Judas en Petrus.
Petrus verloochende zijn heer 3x en wel voordat de haan zou kraaien. Drie keer
ontkende hij dat hij Jezus kende. Judas verraadde Jezus voor een bedrag aan zilverlingen
van Pontius Pilatus. Zulke onbetrouwbare sujetten mogen de naam van apostel niet
dragen.
 
Kijk vervolgens naar de verdere opbouw van de bloem. Naast de tien kelk- en
bloembladen zijn er 5 meeldraden. Deze symboliseren de stigmata, de wonden die door
de kruisiging veroorzaakt werden. De drie stempels symboliseren de spijkers die de
handen en de samengevoegde voeten doorboorden.
Dan is er nog het vruchtbeginsel. Deze wordt gezien als de in azijn gedoopte spons
waarmee Jezus te drinken kreeg. De ranken van de plant zijn de gesels waarmee gesla
gen werd.
 
Op ZWN groeit naar mijn weten geen blauwe passiebloem. Waarschijnlijk is de bodem
te nat, te kleiig en te koud. Bij mij thuis bedekt hij inmiddels bijna de gehele voorgevel.
Elk jaar een zee van bloemen en vervolgens oranje-achtige passievruchten, die overigens
oneetbaar zijn.                    Dick Saher

Aandacht voor bijen en vlinders
Op 22 april organiseert www.bijenlint.nl de landelijke zaaidag voor bijen- en vlin

derplanten. Doe mee en creëer op een vergeten plek een kleurrijk tapijtje!
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