
Agenda

Zaterdag 14 december 11.00 uur
Kerstworkshop in de winkel

Inclusief lunch
Opgeven bij Gonny 06-28267796

Zaterdag 14 december 19.00 uur
Kerstbingo! 
In de kantine

Start bingo 20.00 uur met tussendoor
gratis saté van de BBQ. 

Opgeven voor dit evenement aan de bar.

Zaterdag 4 januari 11.00 uur
Nieuwjaarsreceptie

In de kantine tot 13.00 uur.
 Komt allen!

 
 

Potgrond 

Normaal 
45 liter 
€ 2,70 

TUINWINKEL ZWN 
TIJDELIJKE AANBIEDING 

 

OP = OP 

 € 2,- 

.
Fenna Kleinenbroich volgt met aandacht het groeiproces van haar pompoen. De maat
van deze stevige gele jongen is niet zo belangrijk; de smaak wel! Na de zomer is hij
bestemd voor een lekkere pan pompoensoep. Andere tuinders was het juist wèl om
de maat te doen. Trainen voor de grote Pompoenwedstrijd 2014! Het leuke is, dat de
pompoen het op een zonnig plekje ook op eigen houtje heel goed wil doen. Dus de
echte kweker of de gelukzoeker, ze maken beide kans op de hoofdprijs, een heerlijke
zelfgebakken pompoentaart!! (zie blz. 5) DS
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De Groene Vingers van de gebroeders
Pel  (Berkenlaan 26)
De foto wekt de indruk dat we hier
te maken hebben met een landei
genaar en zijn pachter. De een ge

stoken in een maatkostuum, de
ander in zijn werkpak. De een in
vesteert, de ander voert uit. Maar
zo liggen de zaken niet. Het zijn

twee broers die samen in één
zomer de tuin geheel op de schop
hebben genomen. Kees en Frans
(begin zestigers). Kees is in pak

verschenen omdat hij na afloop van
het interview wordt verwacht op

een bijzondere bijeenkomst in Am
sterdam.

  
Vorig jaar mei hebben ze zich ingeschreven
voor een tuin en in december konden ze
kiezen uit een aantal tuinen waaronder een
paar dichtgegroeide natuurtuinen. Hun
voorkeur ging uit naar een ouderwetse
productietuin voor groente en fruit. De
oude tuin van de heer Fung bleek hiervoor
zeer geschikt. De greppels werden dicht
gegooid (gedempte Fung-grachten) en 80
meter drainage aangelegd.
 
Vervolgens werden 20 bedden van een
meter breed aangelegd. De tussenliggende
paden werden bestraat met 60x60 tegels.
Op een fundering van spoorbiels verrees
een ruime kas. Elke zaterdag waren ze in
touw. Op het programma staat nog de

aanleg van een nieuwe schoeiing, bestra
ting rond het huisje en de kas en het
bouwen van compostbakken.
En tussen de opbouwwerkzaamheden
werd er ook al geoogst waarbij ze  gelijk
werden geconfronteerd met concurren
ten. In de maïs zaten halsbandparkieten,
de aardbeien kregen bezoek van woelmui
zen en eenden.
 
De boerenkool is klaar om gesneden te
worden. Ook staan er forse artisjokplan
ten die volgende zomer gaan leveren.
Aardappelen worden niet geteeld, die
nemen te veel ruimte in beslag. De broers
hebben ook een nieuwigheidje: een haag
van miniappelbomen (2 op een meter)
geleverd door de firma Minitree uit Baar
lo. Het zijn langzaam groeiende sterke
rassen die nauwelijks zorg nodig hebben. 
Er hoeft bijv. niet gesnoeid te worden.
 
Het was een prettig en leerzaam onder
houd met mannen die precies weten wat
ze willen en in hun plannen investeren. Ik
moet me sterk vergissen als deze tuin niet
een blikvanger van ZWN gaat worden!
 
Dick Saher
 
 PS. De broers zijn geen familie van onze
secretaris

Kees en Frans Pel

De gebroeders Pel bij hun zojuist geplante haag mi

ni-appelboompjes. foto DS

Mutaties
ledenbestand
Nieuwe kandidaatleden:
Mireille van Gelder 05-10-2013
Boudewijn van Aken 02-11-2013
 
Kandidaatleden opzegging:
S. Goldman   tuin elders
Y. Wakker     helpt op S17
M. Vromen    tuin elders
 
Tuin opgezegd:
Marianne Turenhout B3
Karel Blanksma H8z
 
Lid-Tuinder:
Marielle van Galen naar H12
Burghard Ilge naar B4
 
Donateur opgezegd:
H. de Graaf
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De Zonnebloem organiseert speurtocht
bij Z.W.N - 28 augustus jl.
Om half elf arriveerden de mensen

van "De Zonnebloem" met het
Biosbusje of met een scootmobiel
en werden verwelkomd met koffie

en een lekker stuk appeltaart.
 

 
De leidster heette iedereen hartelijk wel
kom en ze vond het geweldig dat er 27
mensen waren gekomen. Ze vertelde dat
ze een fotoquiz had uitgezet en die foto`s
waren opgehangen op de Berkenlaan en
de Maluslaan, zodat ze het rustig aan
konden doen. Na ongeveer een anderhalf
uur kwamen ze zeer enthousiast terug en
sommigen trakteerden hun begeleidster
met een consumptie en werd er nagebab
beld of het nu een berkenboom of een
eikenboom was of was dat nu wel of geen
kaardebol.
 
Om half één kregen ze een broodje cro
quet en een drankje of thee. Daarna wer

den er twee prijswinnaressen naar voren
gehaald, die nul fouten hadden en kregen
van Bart namens Z.W.N als prijs allebei
een fles wijn en werden door de de pers
fotograaf van de club op de foto gezet. 
Het applaudiseren konden de tuinders op
de Singel horen, geweldig! Èèn dame kreeg
op de Berkenlaan een lekke band met haar
scootmobiel en heeft later, toen iedereen
klaar was, in een rolstoel met een bege
leidster de quiz nog even snel gelopen.
 
Na het vreugevolle en leerzame festijn,
waar iedereen reuze van genoten heeft,
ging iedereen weer voldaan naar huis. Alle
dank voor de leiding, die ook zeer hulp
vaardig waren met de bediening en wij
hebben ook erg genoten van al die dank
bare mensen. De zon heeft ook deze dag
een gouden randje gegeven! Wie weet
volgend jaar weer!
 
Sjoeke (maakte ook de foto's)

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525
info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl
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Workshop "Voedereend" 5 oktober 2013
In eerste instantie zou de work
shop in de winkel gehouden wor

den,  maar vanwege het schitteren
de weer is besloten om buiten op
het plein te werken. Enkele sterke
mannen hebben de zware tafels op
het plein gezet,  zodat de mensen
om 11.00 uur konden beginnen.

 
Iedereen ontving een plastic tas met mos, 
pinda`s, gedroogde appeltjes, vetbollen
etc om de voedereend mee te versieren.
Gonny en Petra hadden wat voorberei
dend werk verricht en het gaas al in de
vorm van de eend geknipt. De eend moest
eerst gevuld worden met stro en toen
dichtgenaaid worden, wat voor velen nog
best zwaar was om door het gaas te komen
met de stopnaald. De eendenbek werd er
toen aan bevestigd en die werd door ie
dereen op zijn eigen manier bekleed.
 
Ook het kontstuk was nog een hele klus
om zo de eend compleet te maken,  maar
na gedane arbeid was het even rusten en
kon iedereeen zich lekker ontspannen
tijdens de koffie/theepauze, waar we met
een overheerlijke door Gonny gebakken 

kruidkoek, gevuld met rozijnen en cran
berries verrast werden.  Daarna weer aan
de slag en om kwart voor één werd er een
lunch aangeboden en het zelfgebakken
bruine- en zonnepittenbrood rook je al
van verre. Dat kon belegd worden met de
eier- en zalmsalade van Patricia, dus we
hebben heerlijk zitten smullen van al dat
lekkers. Ook stond er nog ham, kaas, melk,
karnemelk of koffie/thee op de tafel.
 
De eenden begonnen al te kwaken dus we
gingen weer aan de slag. Er zijn ontzetten
de originele voedereenden gemaakt en de
dames liepen zeer trots met hun eend
richting huis. U kent het spreekwoord
toch wel? "GEZELLIGHEID KENT GEEN
TIJD",  nou dat sloeg ook op deze work
shop.
 
Als er weer een workshop wordt gehou
den, schrijf U dan bijtijds in, want vol is vol.
Allemaal hartelijk dank voor jullie enthou
siasme en ik denk dat we erg genoten
hebben van elkaars creatieve talenten. Nu
maar hopen dat de vogels er heerlijk van
zullen smullen.!!
              Sjoeke  (maakte ook de foto's)

Gerda Koeman, Lies Oostwouder en Anneke Mak

met hun werkstukken. Trots en voldaan.

Petra vult de gazen eend met stro. Op de achter

grond geeft Gonny advies.

Drie eenden op een rijtje
Sjoeke en kleinzoon kijken vol bewondering naar

de eend in wording van Lies Oosterhout. Foto DS

Op naar het nieu
we jaar!

 
 

De redactie van de Tuinfluiter dankt
de leden voor hun bijdrage, de bezor

gers voor hun inzet en wenst allen
een vrolijk Kerstfeest en een Voor

spoedig Nieuwjaar!!
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Ria Duineveld (B29) heeft haar pompoenen netjes

onder een afdakje gerold. Foto Sjoeke

Wedstrijdje POMPOENPATSEN!......  Doe je ook mee?
 

Pompoen in stillevenSjoeke's pompoen met een omtrek van een meter

Win een
pompoentaart!
 
De afgelopen zomer zijn een aantal
tuinders aktief geweest in de pom
poenteelt. Pompoenen zijn in, je ziet
ze in elke groentewinkel en ook veel
als sierobject naast de voordeur. Dat
is een van de weinige geschikte plek
ken, want voor in de huiskamer zijn
ze veel te groot. Daar zijn sierkalebas
sen meer op hun plaats.
 
Wie heeft de grootste, de zwaarste,
de mooiste pompoen in het komende
zomerseizoen? Kies het juiste stukje
grond, plant je zaailing en sla aan het
vertroetelen. Dit jaar was de gemeten
maximale omvang ongeveer een
meter. Dat stelt op landelijk niveau
niet verschrikkelijk veel voor, maar  is
alvast een beginnetje.
 
Word jij de Pompoenkampioen 2014?
 
Dick Saher

Een pompoen wil het altijd doen. Zet er een glazen kistje omheen en je hebt een vierkante pompoen.

Deze groeide in het scheidingshek tussen de tuinen van Dennis Kamst en Leks Eppink. Ieder de helft! DS

.

                                  ENGELCHOR SCHILDERWERKEN 
Wandafwerking - Glas - Houtrotreparaties (Repair Care)  
U kunt ons bellen of mailen voor een vrijblijvende offerte: 06 - 536 763 57
Engelchor.schilders@gmail.com
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Z W N  Natuurlijk !
In deze rubriek weer het laatste nieuws over natuurvriendelijk tuinieren en het keurmerk

Putter of distelvink Zwaangans  of Chinese knobbelgans

   Hoe gaat het met onze broedvogels!? 
 
 

Voor het laatst in 2006 is ons volkstuinenpark geteld op broedvogels. Daarvan is toentertijd verslag gedaan in
het speciale nummer bij het 75-jarig bestaan van ZWN in 2006. Het werd dus wel weer tijd om te kijken hoe het

gaat met de broedvogels.
  
 
In 2013 ben ik tussen eind maart en begin juni vijf keer heel vroeg uit de veren gegaan om de vogels te tellen. Om vast te stellen
hoeveel paartjes van een soort er broeden tel ik geen nesten, dat is veel te verstorend. Ik gebruik een landelijke methode waarbij
zingende vogels op kaart worden gezet. Als er tijdens meerdere bezoeken ergens een vogel zingt, dan is dat een aanwijzing dat die
vogel daar een zogenaamd territorium heeft en er broedt. Van soorten die niet zingen, zoals eenden, tel ik de paartjes en manne
tjes. 
 
In de tabel zijn de aantallen broedparen opgenomen in 2003, 2006 en 2013. Ons tuinenpark blijkt een belangrijke functie te vervul
len voor Merel, Winterkoning, Heggenmus en Koolmees. Omdat het totaal aantal broedparen van alle soorten samen toevallig
precies 100 is, is simpel vast te stellen dat deze vier soorten samen al 41% uitmaken van alle broedparen.
 
Het aantal broedende Winterkoninkjes is hoog dankzij de vele houtwallen en takkenrillen. Er hebben in 2013 ook wat meer
zeldzamere vogelsoorten gebroed: Boerenzwaluw (in de stallen bij de hobbyboer), Staartmees en Putter (zelfs 2 paartjes).
 
Opvallend was het paartje Zwaangans dat steeds aan de Slaperdijk aanwezig was. Dit is geen inheemse soort en staat ook wel
bekend als Chinese Knobbelgans. In het vorige nummer van de Tuinfluiter is al melding gemaakt van regelmatige waarnemingen van
een Ransuil. Het zou zomaar kunnen dat die uil ook bij ons gebroed heeft, maar tijdens de tellingen heb ik dat niet kunnen vast
stellen.
 
Het aantal broedvogels is natuurlijk niet elk jaar gelijk. Veranderingen kunnen optreden door bijvoorbeeld koude winters, door
omstandigheden in de wintergebieden en door veranderingen op ons tuinenpark.
 
Voor veel vogelsoorten is de stand opvallend stabiel, zoals voor Winterkoning en Merel. Voor de Winterkoning is dat opvallend
omdat we een aantal relatief koude en sneeuwrijke winters achter de rug hebben. Landelijk is daardoor de stand teruggelopen.
 
We zien bij enkele soorten wel een achteruitgang: Roodborst en Fitis. Dit kan erop wijzen dat de omvang van een rijke struiklaag
afneemt. Beide soorten hebben struiken en kruiden nodig.
 
Worden we te netjes op onze tuinen? Helaas is de Ringmus verdwenen. Daar staat tegenover dat de Groenling het dit jaar goed
heeft gedaan.
 
Evert van Huijssteeden
 
 
Bij de tabel: 0 betekent wel gezien maar geen broedgeval, - betekent niet waargenomen
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Broedvogels op volkstuinenpark ZWN in 2003, 2006 en 2013

  2003 2006 2013   2003 2006 2013

Zwaangans - - 1 Grasmus 1 - -

Krakeend - 1 0 Zwartkop 1 4 3

Wilde Eend 9 6 7 Tjiftjaf 2 2 3

Soepeend - 0 1 Fitis 6 11 4

Kuifeend 0 0 0 Staartmees 2 1 1

Meerkoet 2 3 2 Pimpelmees 4 5 4

Waterhoen 3 3 1 Koolmees 9 12 10

Ransuil - - 1? Boomkruiper 1 3 1

Holenduif 1 - - Gaai 1 1 2

Houtduif 6 5 5 Ekster 3 3 2

Tortel 1 - - Kauw - 1 1

Groene Specht 0 0 0 Zwarte Kraai 1 3 3

Grote bonte Specht 1 0 0 Huismus 3 3 2

Boerenzwaluw 1 - 1 Ringmus 1 2 0

Heggenmus 5 7 7 Vink 2 2 2

Roodborst 7 5 4 Groenling 4 3 6

Winterkoning 11 14 12 Putter 1 1 2

Merel 12 13 12        

Zanglijster 1 0 1 Totaal aantal soorten 29 25 27

        Totaal aantal vogels 102 114 100

 

Staartmees Foto: Jos Dielis

Soepeend Foto: Jac. Janssen

Krakeend Foto: Vlaskop
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 In de kantine, op een zaterdag, na het Algemeen Werk
 

De cd's en dvd's (euro'tje per stuk!!) worden

afgerekend

De door  penningmeester Han Assman geschon

ken dvd's en cd's worden grif verkocht

De Bouwcommissie in overleg

Het Algemeen Werk zit er deze zaterdag weer op

Jan Mens en Jan Meerveld verdiept in het klaverjas

spel. Het hondje van Jan Meerveld is niet zichtbaar:

het moet op de grond zitten. Foto's DS

Een kerststukje met sierkalebas gemaakt door An

neke en Sjoeke
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Ab, Anniek, Thea en Evert druk bezig met de restauratie van de Wilgenhut. DS

De fundering van de nieuwe zandbak wordt gelegd.

Wil, Ad en Astrid in de weer met 40x60ers. DS

De Algemeenwerkploeg van Gerard de Kuyper tij

dens een koffiepauze

Anniek Herder zorgde oa. voor het nieuwe speel

tuinontwerp en zette de loterijaktie op. 

Werken aan speeltuin nieuwe stijl
 

Els Vrenegoor knot de wilgen tijdens AW

Een echte ZWNer
De Lavatera stamt uit de kaasjes
kruidfamilie. Een dankbare plant van
ong. een meter hoog, zeer rijkbloei
end en doet dat van juni tot oktober.
Daarbij is het een uitstekende snij
bloem. Ze kan tegen een stootje,
maar liever wel uitplanten op een
doorlatend stukje grond. DS
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Tuinders in het
zonnetje

 

Van de Bestuurstafel
Spreekuur
Het bestuur heeft besloten geen speciaal spreekuurrooster meer op te stellen voor
de bestuurskamer. Tuinders die een bestuurslid willen spreken zijn iedere zaterdag
morgen tussen 11 en 12 uur welkom. Als er niemand in de bestuurskamer is, even
melden in de kantine. Daar weet men welk bestuurslid op het park aanwezig is.
 
Afsluiten toegangshekken
Nog steeds blijkt met een zekere regelmaat het voor- en met name het achter hek
open te staan buiten de reguliere openingstijden. Dit komt de “inbraakveiligheid” op
ons park niet ten goede. Daarom nogmaals ons verzoek: sluit het hek na 16.00 uur
goed af, ook al zijn er nog andere tuinders aanwezig. Die hebben een eigen sleutel en
komen er wel uit. Laten we het ongenode bezoekers niet té makkelijk maken.
 
Mededelingenbord
Achter het raam van de bestuurskamer is een nieuw mededelingenbord geplaatst. Dit
bord vervangt het schoolbord achter het winkelraam, waardoor er meer daglicht in de
winkel komt. Op het nieuwe bord komen naast de vrije tuinen ook mededelingen van
algemene aard te staan.
 
Nieuwe haag Noorderlaan
Het tuinbedrijf Heeremans gaat een nieuwe haag aanleggen op de Noorderlaan tussen
de brug naar de Singellaan en de hoek naar het achter hek. Dit als afscheiding tussen
het tuinenpark en de manege. De haag gaat de huidige, rommelige afrastering vervangen.
 
Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 4 januari 2014 worden de ZWN-leden weer in de gelegenheid gesteld
elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen. De traditionele nieuwjaarsreceptie
vindt plaats in de kantine van 11.00-13.00 uur.   

Hetty van Slooten-Jacobs ontvangt van de voorzit

ter bloemen: ze is 25 jaar lid van ZWN

Op 28 oktober organiseerde de drukker van onze

Tuinfluiter een info-avond over bladen maken. Er

waren ongeveer 20 bezoekers/redacteuren van al

lerlei verenigingen. Bart Tromp zorgde voor de

koffie. 

Ab Mannaert behoort nu ook tot de oude rotten

onder de tuinders.

Ronald Meyer van de Berkenlaan 10 wordt gefelici

teerd met zijn 25-jarig jubileum door voorzitter

Van Velzen

Nicolette wordt bedankt voor haar werk als win

kelbeheerder. Ze heeft de winkel een geheel ander

aanzien gegeven en zorgde voor een meer profes

sionele aanpak. Haar man Marco liet zich ook niet

onbetuigd: hij vernieuwde de electra in de winkel.  

Een opvolger voor Nicolette is helaas nog niet ge

vonden.

Het nieuw aangelegde pad is een verlenging van de

Maluslaan maar wordt ook wel de "Aad Sengers

boulevard" genoemd. Als voorzitter van de Tuin

commissie zorgde hij voor de tot standkoming van

dit ruime pad en terras aan de Singel. DS, Foto:

Sjoeke
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 november 2013
Aanwezig: 56 leden en 2 adspirant-leden.
Ook de heren R. Bouman en W. van
Wonderen zijn aanwezig namens het
AVVN
1. Na de opening door voorzitter Bert van
Velzen wordt er een minuut stilte in acht
genomen wegens het overlijden van Arie
Turenhout op 30 september j.l.
2. Bericht van verhindering: Hans van Dijk,
Rian Schelvis, Jan Broos, Hetty van Sloo
ten-Jacobs, Joke Groskamp, Ron Hon
coop, Peter Hurkmans, G. de Smit, Tous
Wijkhuizen, Ans van Weel, Anja Roosink,
H. Zevenberg, Jan Levers en Bert van der
Scheur.
Ingekomen stukken: Opmerkingen per
email van Piet Honkoop over de agenda.
Zijn wijzigingen worden doorgevoerd.
Vragen per email van Ronald van Amers
foort over de begroting zijn vooraf schrif
telijk door de penningmeester beant
woord. Jan Broos had twee schriftelijke
vragen ingediend, die in de bestuursverga
dering worden behandeld en Joke Gros
kamp had vragen over het voorgestelde
sleutelplan, zie verderop in deze notulen.
3. Voorzitter Tuincommissie Aad Sengers
en voorzitter winkelcommissie Nicolette
Hulsbergen hadden eerder al laten weten
hun functies neer te leggen op de ALV.
Daar zij ook problemen hadden met de
voorgestelde begroting 2014 worden zij
vóór behandeling van deze begroting ge
dechargeerd. De voorzitter blikt kort
terug op de belangrijkste werkzaamheden
van Nicolette en Aad en bedankt hen voor
hun inzet met een boeket bloemen.
4. Piet Honkoop wil in de notulen van de
extra ALV d.d. 1 juni aangevuld zien dat
de kascommissie de periode 1-1-2013 tot
22-4-2013 heeft gecontroleerd. Ook wijst
hij op een fout t.a.v. de nieuwe kascontro
lecommissie. Marianne Verschoor heeft
niet de plaats ingenomen van de heer
Duineveld, maar van de heer Van der
Scheur. Er mist derhalve nog één lid in de
commissie. Flip Henstra meldt zich spon
taan aan voor deze functie met dank van
het bestuur.
Verder worden de notulen: A – ALV 23
maart en B – extra ALV 1 juni vastgesteld.
5. Voordat penningmeester Han Assman
de voorgestelde begroting toelicht, vraagt
Wil Maris waarom de begroting van vorig
jaar er niet bij zit als vergelijkingsmateriaal.
Han wist niet dat dat gebruikelijk was en
belooft dat het volgend jaar goed komt.
Wellicht dat ook het lettertype dan wat
groter kan worden op verzoek van Henk
van Schagen.
De discussie over de begroting spitst zich

met name toe op twee uitschieters, t.w.
de vervanging van het dak van de loods en
de elektra en het herstellen c.q. vervangen
van de duikers op ons park.
T.a.v. het dak vraagt men zich af of het
begrote bedrag op basis van offertes is
opgevoerd. Voorzitter bouwcommissie
Wouter de Groot laat weten dat het be
drag is begroot op basis van internetprij
zen. Wouter wil eerst fiat van de vereni
ging hebben voordat offertes worden
aangevraagd. Nadat voor- en tegenstan
ders hun zegje hebben gedaan, stelt Evert
van Huijssteeden voor het bestuur fiat
voor de begroting te geven. Opgevraagde
offertes kunnen dan in de voorjaars-ALV
behandeld worden. Hier gaat men mee
akkoord.
T.a.v. de duikers laat Han weten dat het
nog niet zeker is dat de vereniging deze
kosten moet gaan dragen. Mogelijk dat de
gemeente of het waterschap verantwoor
delijk is. Dat wordt nog uitgezocht. Nico
lette vraagt zich af of deze post dan op de
begroting hoort. Ronald van Amersfoort
stelt voor deze post op voorzieningen te
zetten. Han gaat hiermee akkoord.
Aad vindt dat de speeltuin wel erg vaak op
verschillende posten op de begroting is
terug te vinden. Anniek Herder stelt voor
om 1 bedrag voor de speeltuin op te
voeren zodat later makkelijker bekeken
kan worden of het bedrag niet is over
schreden. Akkoord.
Dick Saher maakt zich zorgen over de
kosten/baten van de kantine. Han laat
weten dat de baten minder zijn door de
sluiting op zondag. Volgend jaar wordt
geprobeerd de zondagsopening weer
door te voeren. Hiervoor zijn echter
vrijwilligers nodig. Wederom wordt er
dus weer een oproep aan de leden gedaan.
Ook laat Han weten dat de prijzen in de
kantine wat zullen gaan stijgen, want die
zijn niet meer van deze tijd.
Vervolgens wordt de begroting met
meerderheid van stemmen aangenomen.
6. Ook worden alle door het bestuur
voorgestelde bedragen tav contributie e.
d. door de ALV aangenomen t.w.:
Contributie 2014 hele tuin: € 300 en halve
tuin € 222,50
Maximum prijs huisje: € 3500, kleine kas
€ 635 en grote kas  € 1380.
Inschrijfgeld/contributie kandidaat-lid € 30.
Huur aanhanger € 10 per dag(vóór 17.00
uur retour)
De overige bedragen als borgsom, huur
kantine e.d. blijven ongewijzigd.
8. Het voorstel om de sleutels van de
toegangshekken te vervangen door gecer

tificeerde exemplaren wordt, mede door
de hoge kosten, niet aangenomen. Wel
worden de leden er nogmaals op gewezen
de hekken goed af te sluiten op de vastge
stelde tijden óók al zijn er nog vele tuin
ders op de tuin. Iedereen wordt geacht
een sleutel te hebben en kan er dus af.
Daar er niets verandert in het sleutelbeleid
zullen de vragen van Joke Groskamp door
de secretaris schriftelijk worden beant
woord.
9. Het bestuur zoekt nog naarstig naar een
nieuwe voorzitter tuincommissie en idem
winkel- commissie. De lopende zaken in
de winkel zullen voorlopig worden waar
genomen door Gonny van Velzen.
10. De vereniging telt dit jaar vier jubila
rissen. Jan Broos is 40 jaar lid en Hetty van
Slooten-Jacobs, Ab Mannaert en Ronald
Meijer allen 25 jaar. De laatste twee zijn
aanwezig op de ALV en ontvangen uit
handen van de voorzitter een jubileum
speld en een bos bloemen. De andere
jubilarissen ontvangen de versierselen op
een later tijdstip.
Marco Hulsbergen wordt door het be
stuur bedankt met een kadobon voor het
vervangen van de elektra in de winkel.
11. Rondvraag: Petra de Groot laat weten
dat het achter hek bij regenval weer onder
water staat. Bert: Er moet een rooster
komen met afvoer naar de sloot. Dit leg
gen we neer bij de bouwcie.
Nel Honkoop: Vlag hing pas half stok,
terwijl niemand wist voor wie. Bert: Moet
in de toekomst anders. Daar zullen we
zorgvuldiger mee om gaan.
Henk van Schagen vraagt zich af wat er aan
de hand is met de bijenkast in het
Kruydthuys. Wil Maris meldt dat het uit
stekend gaat met het bijenvolk, dat tijdelijk
elders is ondergebracht. In de komende
tijd wordt er e.e.a. veranderd aan de in
vliegopening van de kast, zodat het volk er
volgend jaar weer gebruik van kan maken.
 
Omdat het juridisch moeilijk is voor het
bestuur om, indien nodig, een lid te roye
ren, werken wij sinds begin 2013 met een
lidmaatschap in plaats van met een huur
overeenkomst. Een lidmaatschap is mak
kelijker te ontbinden dan een huurover
eenkomst. Vooralsnog krijgen alleen
nieuwe tuinders zo’n lidmaatschap. Piet
Honkoop stelt voor om op de ALV in
maart 2014 voor alle tuinders een lidmaat
schap-formulier klaar te hebben ter on
dertekening, die de huurovereenkomsten
gaat vervangen. De ALV stemt hier mee
in. Volgend jaar dus een lidmaatschap voor
alle ZWN leden.      Leo Pel, secretaris
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Bezoekadres: Van der Aartweg 25 
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
www.zwn-volkstuinen.nl
 
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher M24
 
Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen, L22
Secretaris: Leo Pel, S20
Penningmeester: Han Assman H26

Gironummer ZWN: 13256
De bestuurskamer is elke zaterdag ge
opend van 11 tot 12  uur. Mocht daar
op dat moment niemand aanwezig
zijn, dan graag melden in de kantine.
 
Inleveren kopy tot uiterlijk:
 1 februari (voorjaarsnummer)

 Kerstterrine
van Pompoen, Paddenstoelen en

Pistache
Voor 6 tot 8 personen.  
 
 
40 gr. gedroogd eekhoorntjesbrood
(funchi porcini)
2 flinke, gepelde knoflooktenen 
400 gr. geschilde vastkokende aardappelen
1 eetlepel bakpoeder
400 gr. geschilde flespompoen
1/2 tl gedroogde tijm
100 gr. ongezouten gepelde pistachenootjes
3  el olijfolie
 
1 tl cayennepeper
250 g volle Griekse yoghurt
1 rode chilipeper, zaadlijsten verwijderd,
 klein gesneden
4 kleine eieren   
100 gr. geraspte Parmezaanse kaas
en een grote cakevorm, ingevet met olijf
olie.
                                                           
                                            
Week de paddenstoelen 20 minuten in
warm water.
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Rasp de aardappelen en de pompoen en
voeg ze samen in een ruime kom.
Doe de chillipeper en de helft van de
pistachenootjes erbij.

Knijp zoveel  mogelijk vocht uit de pad
denstoelen, hak de helft grof en voeg dit
bij de aardappel en pompoen. Doe de
tenen knoflook, de rest v.d. paddenstoe
len, de pistachenootjes, het bakpoeder, de
tijm, cayennepeper, olijfolie en 1 - 1/2
theelepel zout in de kom van een keuken
machine en pureer.
Voeg de yoghurt, eieren en Parmezaan toe
en pureer nogmaals tot een gladde saus.
Schenk de saus bij de aardappel en pom
poen en meng goed.
 
Schep alles in de cakevorm en bak de
terrine in een uur tot vijf kwartier gaar in
het midden van de oven
Check na 3 kwartier of de bovenkant niet
te donker wordt en dek eventueel af met
alufolie.
 
Laat  de terrine 10 minuten rusten, snijd
dan de randen los en stort hem voorzich
tig op een schaal.
Serveer met zelfgemaakte mayonaise
waardoor je een paar druppels truffelolie
kunt roeren en krokant gebakken aardap
pelen en een salade van bittere slasoorten.
 
Eet smakelijk en gezellige kerstdagen!!
 
                                    Sjoeke

   Sla uw slag!!
Mochten er nog mensen zijn, die
prachtige films willen bekijken,  in de
wintermaanden lekker bij de open
haard schitterende CD`s willen be
luisteren,  dan kunnen zij zich melden 
bij Sjoeke, Berkenlaan 5. 
 
U kunt Uw naam en tuinnummer ook
doorgeven in de kantine, dan neem ik
wel contact met U op.
Ik heb een geweldige collectie DVD`s
, CD`s (ook klassiek) en wat mooie
LEGO speeltjes, alles nieuw.
Al dit moois ontvangen van iemand,
die zich ook bevindt op de tuin en ik
mag alles verkopen!!
De opbrengst is voor Z.W.N.!!
Dus als er mensen zijn die belangstel
ling hebben!!?
Ik kan een groep creëren zodat men
tegelijk kan snuffelen in de bakken.
 
DVD's:  1 euro. CD's:  0,50 euro
Lego:  verschillende prijsjes. 
 
Sjoeke
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