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De Tuinfluiter
Agenda
Tuincafé
Zaterdag 2 juni 1400u
Kantine
Tuinkeuring
16 juni
Algemeen Werk avond:
het knippen van de heggen
dinsdag 19 juni 1900u
Open Dag ZWN
Zaterdag 30 juni
Meten langste Zonnebloem
Zaterdag 1 september
Algemeen Werk avond
dinsdag 4 september
Deze data zijn ook te vinden op de
website van ZWN, onder het kopje
leden vind je de knop agenda. Hier
worden de evenementen en de da
tums genoemd.

Terwijl er zich in de bestuurskamer nogal onverkwikkelijke tafrelen afspelen, gaan de
tuinders van Algemeen Werk in goede harmonie gewoon hun gang.
Ploegleider van dienst Boudewijn van Aken (middenvoor) wordt omringd door (vlnr)
Paulien Klinkenberg met vriendin, Tjeerd Menger, dhr. Crisler, Burkhard Ilge, Mariëllen
van Galen, Margot Lobbezoo en Tous Wijkhuizen. Zaterdag 12 mei.
Foto Sjoeke

Na de Algemene Ledenvergadering van dit voorjaar heeft het bestuur een brief gekregen van een van de leden.
Hieronder vindt u een samenvatting van deze brief. Het bestuur ondersteunt de voorstellen in de brief en zal bij
de volgende verkiezingen hiernaar handelen. We zullen ook in de ALV een voorstel voor het wijzigen van het
reglement neerleggen m.b.t. de aanmeldproceduren voor kandidaten(uiterlijk 2 weken ipv de huidige 2 dagen)

Geachte bestuursleden, lieve mensen,
Om te beginnen wil ik de bestuursleden prijzen voor al het werk dat jullie doen voor de vereniging. Het is heel belangrijk werk
omdat naast het feit dat we allemaal een tuin hebben, de vereniging aan de gemeente moeten laten zien dat de grond goed besteed
wordt en dat de vereniging een democratisch gezonde organisatie is. Ik ben heel blij met een goed bestuur en dank jullie ieder
persoonlijk voor jullie inzet.
Het is zo dat een bestuur wordt gekozen omdat de leden vertrouwen in ieder bestuurslid hebben. Gisteren zou ook de verkiezing
van de voorzitter van de vereniging en de voorzitter van de tuincommissie volgens rooster aan de orde zijn. Dat is dan nu uitge
steld, en ik begrijp wel door alle commotie dat er voor een uitstel is gekozen, maar dat er voor een uitstel ‘moest’ worden geko
zen vind ik teleurstellend en voor het democratisch proces binnen een vereniging zeer onwenselijk.
De leden hebben stemrecht omtrent het voorzitterschap. Dat stemrecht moet gekoesterd worden. Heel vaak zal het voorkomen
dat er bij het stemmen over voorzitterschap van een vereniging iedereen wat blij is dat er überhaupt iemand bereid is om deze
zware taak als vrijwilliger op zich te nemen. ZWN had gisteren de luxe situatie dat er wat te stemmen viel. Fantastisch zou je
denken. Er werd op de vergadering van alles geroeptoeterd zoals: een zaak uit het verleden, een dolksteek in de rug en dat je eerst
bestuurservaring moet opdoen.
Ik voel mij als lid opzijgezet. Ik wil er daarom bij het bestuur op aandringen dat bij een volgende verkiezing dit wordt voorkomen.
Ik heb er ook over nagedacht hoe dat zou kunnen. Als er weer een verkiezing komt kan elk lid worden opgeroepen erover na te
denken zich kandidaat te stellen. De periode waarop de sluiting zou zijn voor de kandidatuur, zou wel langer dan 2 dagen voor de
verkiezingsdatum moeten liggen. Hoeveel tijd laat ik nog even in het midden, maar lang genoeg om het onderstaande een kans te geven.
De kandidaten die zich melden kunnen hun kandidatuur niet alleen laten ondersteunen door 4 andere leden maar kunnen ook een
motivatie schrijven wat voor voorzitter ze willen zijn. Oftewel een soort van campagne voeren. Hoeft natuurlijk niet een lange
verhandeling te zijn, ik dacht aan een A4 tje of misschien zelfs de helft. Dan voel ik dat ik als lid serieus genomen wordt en weet ik
ook waar ik voor kies. En hebben onheuse argumenten geen kans het democratisch proces te frustreren.
Ik wil ook nog benadrukken dat Ik veel respect ook heb voor Bert van Velzen voor het werk dat hij heeft gedaan voor de vereni
ging. Ik heb hem altijd op de tuin zien werken en rondkijken of alles in orde is.
Graag verneem ik van jullie een reactie hierop.
Hartelijke groeten,
Ellen Bosschaart, H30

Het 1ste Tuincafé
Op 2 juni jl. was het allereerste Tuincafé
in de kantine van ZWN. Er waren zo’n 15
mensen aanwezig en het was meteen een
leuk gesprek onder het genot van koffie
en thee, waarop Leonie en Kees, kantine
medewerkers van dienst, ons trakteerden.
De kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinie
ren presenteerde zich, er werd gesproken
over het onderhoud van de tuinen op het
complex en er was een proefsessie van
zelfgemaakte cider. Het bleek dat het
maken van de cider een ingewikkeld pro
ces is, waarover smakelijk uitleg werd
gegeven. Ook werd verteld over het initi
atief van de Stichting Zaaigoed op Berken
laan 15, een groen- en cultuurproject voor
ouderen. Neem hier gerust een kijkje!
Er zijn veel leuke ideeën opgekomen, zo
is er o.a. het plan om in de winkel docu
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Ellen, Eef, Anneke en Jose. Foto JG

mentatie ter inzage neer te leggen over
natuurvriendelijk tuinieren. Er komt zeker
een vervolg op dit leuke initiatief van Linda
Manders en José van Wakeren, dus houd
de nieuwsbrieven in de gaten!
JG

Los zand...
Op 17 januari is Piet van Gurp overle
den. Hij was jarenlang een markant lid
van ZWN waar hij meerdere bijen
volken had staan. In zijn tijd werd het
imkershuisje gebouwd waar hij zijn at
tributen bewaarde. Wierp een toeval
lige bezoeker een blik in het scheme
rige interieur dan kreeg hij de schrik
van zijn leven. Tussen de opgestapel
de bijenkasten bungelden gemaskerde,
witte, spookachtige imkeroveralls aan
het plafond.
In het voorjaarsnummer staat altijd
een lijst met onze bezorgers. Vier
keer per jaar brachten zij de Tuinflui
ter bij u thuis. Een tweetal namen
ontbrak. Henk van Schagen en Wenda
Torenbosch. Henk doet al jaren de
wijk rond de Vergierdeweg. Wenda
bezorgt ten oosten van de Cronjes
traat.

Het pannenkoekfestijn van zaterdag 26 mei was een groot succes. De bakploeg vlnr. sponsor Rob Kok
(van ondernemersvereniging Marsmanplein), Jelle en John bakten zich in het zweet; in de zon was het bijna
30 graden!. Op de achtergrond Leo die later ook achter de pannen ging, samen met Bert, Bart en Rob de
Zwart. Net als barbecueën is pannenkoekenbakken kennelijk echt een mannenklus..
Foto Sjoeke

Op 89-jarige leeftijd is oud lid Wil
Stumpe overleden. Jarenlang publ
ceerde hij onder de naam "Wande
laar" kritische opmerkingen over de
gang van zaken bij ZWN. HIj was
vooral gespitst op het gebruik van be
strijdingsmiddelen. Als op een tuin ge
spoten was met een middel waardoor
het onkruid vergeeld op apegapen lag,
dan werd dat meedogenloos aan de
kaak gesteld. Wil maakte ook geen
onderscheid tussen kruid en onkruid.
Het was allebei even mooi of belang
rijk. Zijn tuin was door het vrij groei
end groen vrijwel ontoegankelijk ge
worden. Er werd hooguit een meter
tje vrijgemaakt voor de teelt van - bi
ologische - bonen. Henk van Schagen
en Piet Honkoop zijn een jaar lang
bezig geweest de tuin weer verhuur
baar te maken. In het blad "De Ama
teurtuinder" van het AVVN had hij ja
renlang een rubriek over verant
woord tuinieren op een volkstuin.
Een land leiden valt niet mee. In de
gemeenteraad sneuvelt er ook wel
eens een wethouder. Maar een volks
tuin besturen grenst aan het onmoge
lijke.
DS

En onder andere voor haar deden ze het dus!
Foto Sjoeke
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Mijn appelavontuur Deel II
Van sap tot cider:
In de winter-tuinfluiter 2017 heb ik be
schreven, hoe ik van mijn appels sap heb
gemaakt.
In onderstaand verhaal beschrijf ik hoe ik
van sap tot cider ben gekomen. Het wordt
een korte beschrijving, want als ik gede
tailleerd alles hierin zou zetten dan zou
het de hele Tuinfluiter opslokken. Het is
een onderwerp waar vele verhandelingen
en boeken over geschreven zijn.
Cider maken stamt uit de tijd dat men nog
geen koelkast had om sap langer te kunnen
bewaren. Net zoals de techniek van het
inmaken van bepaalde groentes, augurken
e.d. In Nederland is het nooit zo’n traditie
geweest, ondanks dat we echt een appel
land zijn, maar Engeland, Ierland, Frankrijk
en Oost-Europese landen kennen cider
maken vanuit een diep gewortelde ge
schiedenis. De suikers in appelsap worden
door een gist omgezet in alcohol en CO2,
wat in feite de conservering van het sap is.
Op de schil van de appels zitten gisten die
daarop komen vanuit de lucht, in de tijd
dat de appel aan de boom hangt.
Feitelijk begon men in eerste instantie
deze gist te gebruiken. Maar deze gist is
onbetrouwbaar voor een goede cider.
Door schimmels die ook op de schil zitten
kan het sap worden verzuurd. Dus men is
gisten gaan ontwikkelen voor dit proces.
De smaak van de cider wordt bepaald
door het appelras en door de keuze van
de gist. De toegevoegde gist dood de
schimmels en gist die op de schil zit. Als
je aan het sap de gist toevoegt en evt extra
suikers en andere stofjes, spreek je van
een blend die je in zijn geheel in een gis
tingsfles doet. Zo’n grote glazen bolbuiki
ge fles.
Het is leuk om te zien dat de verschillende
regio’s zo hun eigen tradities hierin hebben
ontwikkeld en daarmee ook hun eigen
smaken. Op een workshop die ik heb
gedaan in november 2017 had de cursus
leider ook een aantal verschillende ciders
bij zich om te proeven.
Wat komt er allemaal bij kijken om zo’n
proces op te starten? Men moet wel een
aantal spullen gaan aanschaffen. Zo heb je
de brouwmarkt in Almere. Een goede zaak
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op het gebied van het maken van bieren,
wijnen, inmaken en ook ciders maken.
Zij bieden een starterspakket aan waar
mee je kan beginnen. Alles wat je in eerste
instantie nodig hebt zit daarin. Inclusief een
receptenboekje. Of je zoekt op Markt
plaats. Zeker in de periode dat de appels
vallen worden er weer brouwspullen
aangeboden. Daarnaast heb je ook een
gistingsfles nodig met waterslot. Dat is een
dop met daarop een klein slangetje in de
vorm van een zwanenhals, waardoor de
CO2 kan ontsnappen terwijl er geen lucht
meer terug naar binnen kan komen.
Dat is noodzakelijk, anders raken de gist
cellen als nog vervuild. Er zit zoveel suiker
in de appelsap dat na het gistingsproces
het alcohol percentage ongeveer 5 tot 6
procent is. Als je meer suikers toevoegt
kan je het alcoholpercentage verhogen. Er
zijn tabellen om uit te rekenen bij welke
hoeveel heid suiker je eindproduct een
bepaald percentage alcohol heeft. Ook dat
wordt in het receptenboekje beschreven.
Het is heel belangrijk dat je heel schoon
werkt. Dat alle onderdelen die in aanra
king komen met de blend eerst gedesin
fecteerd worden, door ze of uit te koken
of uit te spoelen met een oplossing sulfiet.
Als je dus je blend klaar hebt (volgens
recept) kan je het in de schone gistingsfles
hevelen en de gist toevoegen. Dan zet je
de dop met waterslot erop en in een
ruimte waar het ongeveer 20 graden is,
laat je het staan.
Langzaam aan zal de gist zijn werk gaan
doen. Na een paar dagen zal je zien dat er
een soort fabriekje aan de gang is. Je hoort
een enorm gesis. Na een dag of tien is
meestal al de suiker omgezet. Dat kan je
controleren aan de hand van het soortelijk
gewicht (SG) . Hoe, staat ook allemaal in
dat receptenboekje beschreven. Ik heb er
daarna voor gekozen de cider direct te
bottelen. Het moet nog maanden klaren
en rijpen in een ruimte waar de tempera
tuur tussen de 5 en 15 graden is. Dus als
je een kelder hebt is dat een mooie plek.
Als de bloesem weer aan de bomen komen
kan je je eerste fles proeven. Er zit dan wel
veel droesem onder in de fles. Als je na
het gisten de cider overhevelt in een vol
gende gistingsfles komt het klaren en rij

pen in die fles opgang. Dat zou je een
aantal maanden kunnen laten staan en
daarna bottelen. Dan heb je minder droe
sem in de fles waaruit je een glaasje in
schenkt. Er zit wel een extra risico aanvast
dat er toch een schimmel binnendringt
tijdens het hevelen waardoor de cider kan
verzuren. Ik, als ongeoefende cidermaker,
heb er daarom voor gekozen direct te
bottelen.
Rond de kerst heb ik een fles geprobeerd
en die was nog betrekkelijk zuur. Ik heb
het gebruikt in de stoof van de hazenpeper.
Een hazebout die zeer lang en langzaam
moet stoven. Was ook een zeer geslaagd
recept.
Inmiddels heb ik een fles geproefd om zo
te drinken. En het smaakt goed. Dus mijn
eindconclusie is dat ik het dit najaar weer
graag wil verder ontwikkelen.
Nou, wie ook een slokje wil proeven kan
op de dag van tuincafé komen proeven.
Voor geïnteresseerden zal ik wat uitschen
ken en nog wat erover vertellen. Voor de
datum bekijk de nieuwsbrief.
En dan nog de aandacht voor het maken
van sap:
Wie geïnteresseerd is kan zich bij mij
opgeven als hij/zij sap wil van zijn appels.
Wat je er ook mee wilt doen. Maak je er
cider van of drink je sap als sap op.
Met een grote hoeveelheid appels kunnen
we met elkaar naar een initiatief van “appel
van Opa” ( zie ook winter-Tuinfluiter)
zodat op een zaterdagochtend of middag
, ergens in de regio, er in een keer een
hoeveelheid sap van kan worden gemaakt.
Ieder kan zijn hoeveelheid appels wegen,
en naar rato krijgt ieder die hoeveelheid
weer terug in de vorm van sap.
Ik moet natuurlijk inventariseren wie hier
aan mee wil doen. Daarom leg ik in de
kantine een lijst waar iedereen zich kan
inschrijven. Zet je naam en tel nummer en
evt e-mail adres en tuinnummer erop.
Ik zal ook voordat we gaan verzamelen
een klein overleg organiseren om alles
goed met elkaar af te spreken. Ik kan
daarbij goed hulp gebruiken bij vervoer en
registratie wie wat inlevert.
Het lijkt mij leuk en ik hoop dat er meer
dere tuinders het een leuk initiatief vinden!
Ellen Bosschaart (H30)

Stichting ZaaiGoed
Halverwege de Berkenlaan heeft Zaai
Goed een plekje gevonden om een tuin in
te richten die speciaal bedoeld is om ou
deren in contact te brengen met de geuren
en kleuren van bloem en blad. Maar ook
de smaak en de structuur van de plant
komt aan bod. Ouderen met dementie of
een visuele beperking of die sociale con
tacten zoeken zijn van harte welkom. De
stichting laat ouderen opbloeien! En dat
gaat dus oa. ook gebeuren op de "zintui
gentuin" bij ZWN. Er wordt hard gewerkt
aan de inrichting van de tuin. Paden ge
schikt gemaakt voor rolstoelgebruik
(Spaarnelanden zorgde voor zand en be
tonnen banden) en er wordt een paviljoen
tje gebouwd van 4 bij 6 meter. Daar moe
ten activiteiten plaats gaan vinden zoals het
maken van een herbarium en diverse
soorten jam, Ook zal er worden getekend,
geschilderd en gezongen.
De stichting vond tot voor kort onderdak
bij onze buren Onze Gezellen. In de kan
tine van deze vereniging kwamen ze bijeen
na bezoek aan Delftsgroen, een "doe"tuin
op het Delftsplein. Ze zijn blij nu een eigen
stek te hebben gevonden die zo veel mo
gelijk aansluit bij de doelstelling van Zaai
Goed.
Welkom bij ZWN!
DS

Erika Meershoek, uitvoerend directeur van Stichting ZaaiGoed, en Dennis, bezig met de inrichting van de
zintuigentuin. Foto DS

Ilja's huisje (S13) bood onderdak aan een broeden
de lijster. Er zijn vast ook andere tuinders die een
nest of nestkastje met jonge vogels op de tuin had
den. Bij mij broedden een winterkoning en een
pimpelmees. U mag uw foto of berichtje sturen
aan "redactie@volkstuinen-zwn.nl" DS
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Nieuws van de werkgroep Natuurvriendelijk Tuinieren
Het drama van de bijen en andere insecten
Hommels, en andere wilde bijen en insecten zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80 % van onze planten, struiken en
bomen. Ze zijn daarom onmisbaar. Maar zoals bekend gaat het niet goed met de wilde bijen. De helft van alle 358 soorten is
bedreigd. Uit onderzoek in Nederland en Duitsland is gebleken dat de insectenstand in de afgelopen 25 jaar met meer dan
75% is afgenomen! Het is daarom goed dat er steeds meer organisaties zich het lot van de bij aantrekken. En actie onderne
men.
Het goede nieuws is dat de EU heeft ingestemd met het verbod op gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden wegens
hoge bijensterfte. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat neonicotinoïden rechtstreeks schadelijk zijn voor wilde bijen,
honingbijen en hommels. Deze stof verspreidt zich door de groeiende plant, zodat die giftig wordt voor alle insecten die
ervan eten.
Ransuilennieuws
De hele winter hebben er maximaal 5 Ransuilen op ons volkstuinenpark overwinterd op een gemeenschappelijke slaapplaats.
Ze zaten op twee plekken met coniferen. Uilen eten muizen en andere prooien met huid en haar op en braken later de haren
en de botjes uit in de vorm van braakballen. Dankzij Nico de Bont hebben we een aantal braakballen kunnen verzamelen. Tij
dens de regionale vogeldag in mei bij het fort van Spaarndam zijn die botjes door kinderen onder deskundige begeleiding van
Nico Jonker geplozen. En nu weten we dus wat de ZWN-uilen eten! Uit de ballen kwamen 44 prooien tevoorschijn: 37 Veld
muizen, 3 vogels, 2 Bosmuizen en 2 Noorse Woelmuizen.
In de loop van het voorjaar verdwijnen de uilen van de slaapplaats. Er lijkt vlak bij ons volkstuinenpark een Ransuil gebroed te
hebben. Op 4 en 13 mei riep een vrouwtje Ransuil vanaf de begraafplaats aan de Vergierdeweg. Dat geluid maken ze meestal
vanaf het nest.
Ooievaar
In april en mei werd af en toe een Ooievaar gezien in de buurt van ons volkstuinenpark. Er zaten vaak 2 vogels bij Spaarndam,
die ook bezoekjes brachten aan de weilanden aan de Delftlaan. Dan komen ze zo ongeveer over ZWN heen.
Het Ooievaarnest is regelmatig in gebruik door een Nijlgans. Die lijkt er niet op te broeden, maar het nest vooral te gebrui
ken als mooi uitkijkpunt.
IJsvogel
Door de korte, maar heftige vorstperiode in februari, begin maart is de stand van de IJsvogel met maar liefst 70-90% achter
uitgegaan ten opzichte van vorig jaar! Er worden helaas bij Haarlem nog maar weinig IJsvogels gezien. Gelukkig kan de stand
zich vaak weer snel herstellen. In de winter is er tijdens het algemeen werk een kunstnest aangebracht in een van de IJsvogel
wanden. Hopelijk wordt dat nest in een van de komende jaren een keer gebruikt door een IJsvogel!

Op 17 maart hebben Fred Bosman (B1)
en Eef van Huijssteeden tijdens het Alge
meen Werk een prachtige broedplek ge
creëerd voor de IJsvogel. Bij een bestaan
de steile wand met grond hebben ze een
kunstnest ingegraven. IJsvogels graven
normaal gesproken in een steile wand,
vaak langs beken, een nestgang met aan
het eind een nesthol. De ijsvogelwanden
bij ZWN bevatten erg veel wortels van
bomen en van brandnetels. Daardoor
zijn ze niet ideaal. Met het aanbrengen van
een kunstnest hopen we de kans op een
broedgeval van de prachtige IJsvogel te
vergroten.
- Pagina 6 -

Tijdens een van de winterstormen ging forse boom
op de dijk van de Maluslaan tegen de vlakte. Nu is
er vlak naast het sluisje dat toegang geeft tot de
Treksloot een ijsvogelwand ontstaan. Foto DS

Maceraat en gedroogde goudsbloemblaadjes

Er was eens ......
De werkgroep Natuurvriendelijk Tuinie
ren is ooit in 2005 door een aantal bevlo
gen leden gestart en heeft veel werk ver
richt om de tuinders bij ZWN meer be
wust te maken van de mogelijkheden om
natuurvriendelijk te tuinieren. Dit heeft
ertoe geleid dat de vereniging het Keur
merk Natuurlijk Tuinieren van het AVVN
heeft behaald en inmiddels met het maxi
male aantal van 4 stippen bekroond is! Er
is in de afgelopen jaren op dit gebied dus
veel bereikt en de werkzaamheden van de
werkgroep zijn inmiddels - naar volle te
vredenheid van werkgroep en bestuur ondergebracht bij het Algemeen Werk.
Maar ja, hoe gaat dat dan verder?
In de laatste wintereditie van de Tuinflui
ter stond een oproep van Marjolijn Son
dorp, waarin zij zich afvroeg of er belang
stelling was om gezamenlijk een videoserie
te bekijken over natuurvriendelijk tuinie
ren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie raakte
ik hierover met haar in gesprek en van het
één kwam het ander. Het bleek dat Eef
van Huijssteeden, de trekker van de
werkgroep Natuurvriendelijk Tuinieren,
zijn tuin had opgezegd maar langs de zijlijn

wel bij het reilen en zeilen van de werk
groep betrokken wilde blijven. Kortom,
hij was op zoek naar leden die het stokje
van hem zouden willen overnemen. Mar
jolijn heeft inmiddels aangegeven dat zij die
taak wel op zich wil nemen, waarbij Joke
- waar nodig - ondersteuning zal geven.
Marjolijn zal vanaf nu ook de werkgroep
vertegenwoordigen in de Tuincommissie.
Inmiddels zijn er een aantal gesprekken
geweest, uiteraard ook met Ron Visser,
de voorzitter van de tuincommissie, en
samen zijn we tot de conclusie gekomen
dat we als voortzetting van de werkgroep
en als onderdeel van de tuincommissie
binnen de vereniging een platform willen
vormen waar we alle ideeën over natuur
vriendelijk tuinieren met elkaar kunnen
delen, een kennisgroep om de tuinders bij
ZWN blijvend te inspireren. Dat willen
we graag combineren met het plan van
Ron voor een Tuincafé, waar dit alles mooi
samenkomt en waar iedereen met zijn of
haar vragen en suggesties over natuurlijk
vriendelijk tuinieren terecht kan. Daar
naast zijn er dus plannen om in de toe
komst voor geïnteresseerde tuinders
maandelijks een inspirerende videofilm te

vertonen over de taken die op dat moment
actueel zijn op het gebied van tuinieren.
Ook willen we in de Tuinfluiter een nieu
we rubriek starten over natuurvriendelijk
tuinieren. En een eerste activiteit was
natuurlijk de workshop Composteren op
19 mei jl. Ideeën genoeg dus!
Een aantal leden van de oude werkgroep
wil graag betrokken blijven bij deze nieuwe
‘denktank’. In de zon op het terras van de
kantine hebben we op 21 april jl. onze
ideeën doorgesproken. Aansluitend heb
ben we onder leiding van Eef een rondje
gemaakt over het tuinencomplex om
ideeën op te doen en tot slot hebben we
ook de nieuwe vogelwand voor de ijsvogel
bewonderd. Kortom, een positieve start
van dit nieuwe initiatief!
Nieuwe leden voor deze kennisgroep zijn
uiteraard van harte welkom. Stuur een
berichtje naar natuurvriendelijk@
zwn-volkstuinen.nl en je krijgt gegaran
deerd snel een reactie. Heb je vragen of
suggesties voor onderwerpen die we in
het Tuincafé kunnen behandelen, dan
horen we dat graag!
Joke Groskamp
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De Tuincommissie keurt weer op 16 juni
Ron Visser schreef toen hij nog
voorzitter van de Tuincommissie
was, het onderstaande stukje over
het keuren van tuinen. Ongetwij
feld zal de toekomstige voorzitter
andere accenten leggen, maar in
grote lijnen zal de keuring volgens
de zelfde richtlijnen plaatsvinden.

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.

Sommige regels zijn ons opgelegd door de
overheid, zoals het niet betelen van de
dijken. Verreweg de meeste regels hebben
wij zelf als vereniging opgesteld en regel
matig 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

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

Tijd voor een gokje! Flip krijgt in zijn loods de meest uiteenlopende spullen aangeleverd. Op de foto een
cilinder met een opgelaste plaat. Daarbij een plaat met drie schroefeinden. Een examenwerkstuk? Een gea
vanceerde kerstboomstandaard? Ook Flip tast in het duister. Maar misschien weet u het?! Graag uw reac
tie naar de redactie. DS
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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.

"De Zonnebloem"
Op 17 mei zaten ongeveer 50 gasten van
de Zonnebloem heerlijk op hun gemak te
genieten van de koffie met appeltaart en
slagroom. Ze werden welkom geheten
door Bart en een bestuurslid gaf het
startsein voor de puzzeltocht. Op de
Berkenlaan en Maluslaan was het een
drukte van belang en er werd hevig gedis
cussieerd over de foto`s. Er hingen foto's
van groenten en vissen en de mensen
moesten het juiste nummer aankruisen.
Van de groente b.v. is het een tuinboon,
snijboon of pronkboon?, eerlijk gezegd
was het nog best moeilijk om het goede
antwoord te noteren.
Flip had de rolstoel in orde gemaakt zodat
een Zonnebloemgast er gebruik van kon
maken.
Ik heb een wandeling met een mevrouw
over de lanen gemaakt en ze genoot van
de vijver, de mooie kas achter de winkel
en de mooie borders.
Iedereen kwam voldaan weer bij de kan
tine en er werd druk nagebabbeld of het
nu een krop sla, postelein of andijvie was.
Er werd door Bart omgeroepen dat de
mensen die nog goed ter been waren
eerder binnen konden komen, zodat de
rolstoelgasten aan de kopse kant konden
aanschuiven.
De tafels waren gezellig gedekt met de
tulpen in de vaas en ze zaten heerlijk te
smullen van de broodjes kroket en haring.
Om half twee werd de uitslag bekend
gemaakt, die Bert Mooijekind uitgerekend
had, want twee bestuursleden moesten
naar de dokter omdat er een gast een
hevige bloedneus kreeg.
Mevrouw Van Houwelingen was dolgeluk
kig met haar prijs: een hortensia.
Iedereen genoot nog heerlijk na op het
terras van het advokaatje of wijntje als
afscheid.
Het was een prachtige dag voor zowel de
Zonnebloemgasten als voor Bart, Patricia,
Bert M., Martina en Sjoeke.
De tafels werden afgeruimd zowel door
onze ZWN vrijwilligers als door de dames
van de Zonnebloem! Chapeau!
Er mag wel gemeld worden dat dit een
SUPER gezellige Zonnebloemdag is ge
weest en de dames en heren willen graag
volgend jaar weer terugkomen.
Een groter compliment kan de vereniging
niet krijgen, dus zorg dat Uw borders en
tuinen er weer bloeiend bijstaan dan is het
in 2019 weer voor deze Zonnebloemgas
ten een TOP dag.
Sjoeke

Overzicht meststoffen
Uit de winkel-enquête van eind vorig jaar kwam o.a. het verzoek om informatie over
het gebruik van de verschillende meststoffen die bij ZWN verkocht worden. In onze
winkel is deze informatie al te vinden op de stellingen naast de zakken met de diverse
meststoffen en nu is het hele overzicht ook als geheugensteuntje beschikbaar in de
Tuinfluiter. U kunt in de winkel dus terecht voor:
Beendermeel => Fosfor + stikstof. Bevordert bloei en vruchtvorming. Trage werking.
1x per seizoen inharken vóór het zaaien of planten. Hoeveelheid: 60 gram / m2.
Bloedmeel => Stikstof + ijzer. Voor snelle ontwikkeling nieuwe planten. Onderwer
ken vóór zaaien. Tijdens groei 2x bijmesten. Hoeveelheid: +/- 50 gram / m2.
Korrelkalk => tekort leidt tot gebrekkige groei. Vergroot opnamecapaciteit voor
voedingsstoffen. Snelle werking. Hoeveelheid: 6 kilo / 100 m2.
Lavameel => heel veel belangrijke voedingsstoffen. Belangrijkste: magnesium. Onmis
baar als bouwsteen van bladgroen. 1x per 2 jaar inwerken na het spitten. Hoeveelheid:
20 kilo / 100 m2.
Kieseriet => natuurlijke bron van magnesium. Geeft mooi groen blad. Snelle werking.
Nuttige aanvulling op bemestingsplan. Hoeveelheid: 3 kilo / 100 m2.
Vinassekali => heft kali tekort op. Kali geeft meer smaak aan de vrucht en zorgt voor
een betere afharding van het gewas. Snelle werking. 3x per seizoen inharken. Hoeveel
heid: 50 gram m2.
Zeewierkalk =>veel sporenelementen. Ideale aanvulling NPK-menu. Verbetert zware
grond. Trage/langdurige werking. Hoeveelheid: 6 kilo / 100 m2.
(Wist u trouwens dat lavameel ook goed schijnt te werken tegen heermoes? Het is
maar een tip…. )
JG
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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV), 23 maart 2018
Aanwezig vanuit het bestuur: Bart Tromp,
Aart Koenekoop, Ron Visser, Bert Mooi
jekind, Rob de Zwart, Trees van Gastel
Leden: dhr. Ilge, mevr. Akse, dhr. Man
naert, dhr. van Leeuwen, dhr. van Amers
foort, dhr. Kuyper, dhr. Henstra, dhr. C.
Pel, mevr. Duineveld, dhr. Van Woerkom,
dhr. Cornelis, mevr. Mathôt, mevr. Mak,
mevr. Van Galen, mevr. Van Leeuwen,
mevr. Van Laar, mevr. Veldkamp, dhr.
Hein, dhr. Van Wakeren, dhr. Engelchor,
dhr. Sjoordema, mevr. Hurkmans, dhr.
Van Dijk, mevr. Van Weel, mevr. Heuver
kamp, mevr. Groskamp, mevr. Maris,
mevr. Leenen, dhr. Kok, dhr. Kruijsen,
mevr. Van Zonderen, mevr. Janssen, dhr.
Saher, mevr. Sondorp, dhr. Otten, mevr.
Van Bekkum, dhr. De Bont
Afwezig met bericht: mevrouw Mathôt,
dhr Nooij, dhr van Roij, dhr van Aken, dhr
en mevr. Hulsbergen, mevr. Alders, dhr
Levers, mevr Bakers
Opening en welkom, vaststellen agenda
Afgelopen donderdag, 22 maart 2018
heeft Bert van Velzen zich per direct te
ruggetrokken als voorzitter ZWN. In
overleg met het dagelijks bestuur en de
vicevoorzitter Bart Tromp zit Trees van
Gastel vandaag de algemene vergadering
voor. Bij het punt verkiezing voorzitter
wordt nader ingegaan op de reden waar
om.
Vaststellen notulen ALV 28 oktober 2017
De notulen worden ongewijzigd vastge
steld. Naar aanleiding van de notulen
worden de volgende punten besproken
- stand van zakeninventarislijst gereed
schappen: de bouwcommissie en de tuin
commissie hebben een inventarisatie van
de gereedschappen gemaakt. Op basis
hiervan kan vervanging gepland worden.
Gegevens worden ook gebruikt voor de
verzekering.
- stand van zaken sleutelplan: het sleutel
plan is in het leven geroepen omdat er
onrust was over inbraken en ontvreem
ding van spullen op de tuinen. Een com
pleet nieuw sleutelplan zou waarschijnlijk
3 duizend euro of meer gaan kosten. Het
bestuur heeft besloten om het achterhek
voor buitenstaanders af te sluiten, hetgeen
gerealiseerd is d.m.v. aanpassingen aan het
hek. De voorkant van het complex blijft
toegankelijk tijdens de openingstijden. Er
zijn camera’s geïnstalleerd: een bij de
winkel en een aan de zijkant van de kanti
ne. We hopen dat hierdoor binnenkomen
de mensen weten dat er meer is.
- stand van zaken asbest op dak manege:
het bestuur is hier vaak mee bezig geweest.
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We hebben de milieudienst IJmond aange
sproken en om actie gevraagd, zij geven
aan geen wettelijke middelen te hebben.
We hebben met de gemeente Haarlem
contact opgenomen met het verzoek om
actie. Zij zijn de verhuurder van de grond
aan de eigenaar van het manegeterrein.
Het contact hierover loopt nog.
- stand van zaken subsidie invalidetoilet en
verbouwing voorraadhok kantine. Dit jaar
is het jaar van de toegankelijkheid. In dat
kader zullen we subsidie aanvragen bij de
gemeente. Aart Koenekoop heeft contac
ten die leiden tot een bouwtekening, die
voor een subsidieaanvraag noodzakelijk is.
- stand van zaken krachtstroom: bestuur
heeft besloten hier niet verder mee te
gaan. Krachtstroom is bijna nooit nodig.
Dhr. Akse geeft aan dat er al een kracht
stroomaansluiting is, hierover zijn de me
ningen verdeeld. Bouwcommissie checkt
dit. Komt terug op volgende vergadering.
- stand van zaken veiligheidskeuring: De
veiligheidskeuring van alle tuinen is afge
rond. Alle huisjes en kassen zijn gecheckt
op losliggend/ kapot glas en op verlopen
gasslangen. De tuinders hebben de advie
zen van de bouwcommissie opgevolgd.
Dank hiervoor! We hopen dat iedereen
zelf de veiligheid op zijn eigen tuin in de
gaten blijft houden.
Financieel verslag 2017 door Bert Mooi
jekind en Rob de Zwart
De penningmeesters hebben een over
zicht gemaakt van alle activiteiten die geld
kosten en afgelopen jaar opgepakt zijn.
In 2017 is een tekort begroot van 4285.
Doordat de ex-penningmeester zijn greep
uit de kas van de winkel, dit was € 2.200
niet heeft terugbetaald, hebben we dit
bedrag nu afgeboekt. Daarnaast is de
trekker uitgebreid in reparatie geweest,
dit kostte € 3.000. Het tekort liep hier
door verder op. Door een bijdrage vanuit
de winkelopbrengsten van Flip Henstra is
dit tekort teruggebracht naar € 6.966. We
streven ernaar om in 2018 de uitgaven te
beperken en zo mogelijk een overschot te
creëren.
Vorig jaar zijn in de reserves opgenomen
het bedrag voor het jubileum, het aanplan
ten van bomen en een algemene reserve.
Dit jaar zijn deze reserves samengevoegd.
In het eigen vermogen zijn ook de midde
len van het krantenfonds opgenomen.
Vanuit de vergadering zijn de volgende
vragen vooraf gesteld:
Telefoonkosten: hierin zijn de kosten van
de WIFI en de televisie opgenomen. De

kosten zijn met € 15 per maand toegeno
men.
Jeugdfonds: dit is het fonds van de
VOMAR. Door een klantenkaart bij de
VOMAR te nemen kan elk lid bij de bood
schappen een klein bedrag sparen. Het lid
kan zelf aangeven waaraan het bedrag
besteed wordt. De VOMAR maakt dit
bedrag over naar ZWN. Wij besteden het
aan de speeltuin.
Kosten water: is het mogelijk om deze
omlaag te brengen? Het bestuur denkt dat
door het openstellen van het water in de
speeltuin alleen in de zomermaanden, de
kosten van het water omlaag kunnen.
De kascommissie stelt, na het voorlezen
van hun verslag, aan de leden voor om de
penningmeesters te dechargeren waar
unaniem mee wordt ingestemd.
Commissieverslagen 2016 (zie Tuinfluiter)
- winkelcommissie
- kantinecommissie/ evenementencom
missie
- bouwcommissie
- tuincommissie
- bestuur
De ALV heeft geen vragen over de com
missieverslagen en is blij met alle activitei
ten die uitgevoerd zijn.
Verkiezing voorzitter volgens aftreedroos
ter vastgesteld op de ALV 27 oktober
2009:
Afgelopen woensdag heeft Ron Visser zich
naast Bert van Velzen kandidaat gesteld
voor het voorzitterschap de komende 3
jaar. Een aantal leden uit het bestuur was
heel blij met 2 kandidaten: hierdoor kan
in de ALV echt gekozen worden en dat is
goed voor het democratisch gehalte van
de vereniging.
Bert van Velzen was onaangenaam verrast
door de kandidaatsstelling van Ron en
heeft zich afgelopen donderdagmiddag
teruggetrokken als voorzitter en zijn
sleutels ingeleverd. Hij heeft aangegeven
dat hij de indruk heeft dat een aantal
tuinders een actie tegen hem gestart zijn.
Ron Visser neemt het woord en geeft aan
dat een aantal tuinders hebben verteld dat
zij heel blij zijn met alles wat hij doet als
voorzitter tuincommissie. Zij hebben hem
gevraagd om zich kandidaat te stellen als
voorzitter ZWN. Ron geeft aan dat hij
daardoor nog meer voor de tuinvereniging
kan betekenen. Hij is echter onaangenaam
verrast dat zijn kandidaatsstelling als een
persoonlijke aanval wordt gezien. Om de
spanning in de tuinvereniging niet verder
te doen oplopen geeft hij aan zijn kandi
daatsstelling op te schorten.

Vanuit de vergadering zijn er veel vragen.
Een aantal leden zijn zich helemaal niet
bewust van een historie waarbij mensen
het niet goed met elkaar kunnen vinden.
Zij zijn van mening dat Ron een goede
voorzitter zou zijn en hebben om die
reden zijn kandidatuur gesteund. Andere
leden spreken van een mes in de rug van
Bert van Velzen. Ook wordt opgemerkt
dat Bert veel goed werk voor de vereni
ging heeft gedaan, dat het jammer is dat
hij stopt en wordt het bestuur verzocht
een waardig afscheid voor Bert te verzor
gen.
Doordat er nu geen kandidaten voorzitter
zijn, blijft de vacature bestaan. Het bestuur
zal zich beraden op de situatie en de ver
kiezing komt op de oktobervergadering
terug.
5b) Daarnaast zijn er nog 2 vacatures: 
voorzitter bouwcommissie en voorzitter

tuincommissie.
Het bestuur stelt Aart Koenekoop als
voorzitter bouwcommissie aan de ALV
voor. Hij wordt bij acclamatie verkozen.
Voorzitter tuincommissie: Ron Visser is
nu 6 maanden voorzitter. Hij geeft aan zijn
kandidatuur op te schorten en even na wil
denken wat hij wil. In de week na de ver
gadering heeft hij aangegeven verder te
gaan als voorzitter tuincommissie.
Rondvraag.
- Er is te weinig tijd voor het bespreken
van de gevolgen van de nieuwe privacy
wetgeving. Rob de Zwart zal informatie
hierover op de site zetten.
- Willem van Wonderen vertelt dat de
gemeenteraad van Haarlem besloten heeft
dat de volkstuinen niet verder mogen af
kalven en gebruikt mogen voor bebou
wing. De raad stelt dat volkstuinen strate
gisch vastgoed is. Als het nieuwe college

dit overneemt is dit een geweldige opste
ker voor de volkstuinverenigingen in
Haarlem.
- Marjolein Sondorp heeft het initiatief
genomen om de club natuurlijk tuinieren
nieuw leven in te blazen.
- Hans van Dijk geeft aan dat het huis
houdelijk reglement ten aanzien van de
positie van de redactie van de tuinfluiter
is aangepast. Hij geeft aan dat besluiten
hierover in de ALV moeten worden geno
men. Trees geeft aan dat het bestuur dit
uitzoekt en de volgende vergadering hier
op terugkomt.
- Ad Otten geeft aan dat het benamings
bord van het ooievaarsnest versleten is en
verzoekt dit weer op orde te maken.
Sluiting

Trees van Gastel, secretaris

Ledenmutaties
Sinds augustus 2017 zijn de namen van de
nieuwe aspiranttuinders niet meer in de
tuinfluiter verschenen. Bij deze een inhaal
actie.

Geen ZWN-nieuwsbrieven in de spambox

Deze mensen hebben zich sinds augustus
2017 ingeschreven:
Alma Verheijde
Theo Robbemond
Susanne de Bruin
José Selten
Brigit Rutte
Bram Methorst
Paulo Hartgens
Jim van de Wal
Selda Zidi
Piet Verkaik
Tanja Dekker - Otten

Ik maak op verzoek van de verschillende rollen binnen ZWN (dus soms ook namens
mijzelf :-) de nieuwsbrieven met het speciale nieuwsbrievenprogramma Laposta (dat
voor het relatief geringe aantal te sturen brieven van ZWN gratis is.)
Nieuwsbrieven versturen naar ±150 geadresseerden vanuit een gewoon mail program
ma wordt met de huidige internet regels al snel aangezien voor SPAM, LaPosta heeft
daar minder last van maar ook daarbij kan het voorkomen.
Ik kan per verstuurde nieuwsbrief een antwoordadres meegeven zodat als u reageert
op een nieuwsbrief van bijvoorbeeld de voorzitter die reactie ook naar de voorzitter
gaat en niet naar mij als fysieke verzender.

Deze mensen zijn nieuw op de tuin:
B3 Mirjam van Hoffen
B15 Erika van Meershoek
H13 Cees Nooij
H22 Margo lobbezoo
M4 Johan Klungel
M8 Hugo Huneker
L33z Jeroen van Iersel
L34 Rozemarijn van Paaschen

Om die reden is het sterk aan te raden om e-mailadressen van elke mogelijke ZWN
rol in uw adres of contactenboek op te nemen, daarmee is de kans nog veel kleiner
dat de nieuwsbrief in de spam terecht komt. Omdat een nieuwsbrief vol e-mailadressen
op zich al aanleiding kan geven tot het het ongewenst verklaren noem ik die adressen
niet hier, maar u kunt ze op de website vinden door de volgende link in uw browser
in te voeren:
http://www.zwn-volkstuinen.nl/wp-content/uploads/2017/11/EmailAdres-per-Rol-in-ZWN.
pdf.
Het is even werk maar de kans dat u voortaan een nieuwsbrief mist is dan veel kleiner.
Rob de Zwart H.08 penning2ict@zwn-volkstuinen.nl

Gestopt met tuinieren:
B3 Jana Ender (tuiniert nu samen met
Tineke Hurkmans)
B15 Aad Sengers
H13 Rian Schelvis
H15 Louis de Boer
H22 Enee LaGro
L33-z Oscar van Woensel
L34 Yvonne Verdonk
S22 Jan Broos
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Nog een tweetal foto's van de Zonnebloemdag.
Bert en Bart in de bediening. 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)

Tijdens het Algemeen Werk op zaterdag 26 mei was het aan de warme kant: bijna 25 graden. Gerard de
Kuyper zorgde goed voor zijn werkers en kwam langs met een kruiwagen frisdrank. Op de foto wisten de
leden van de Natuurtuin dat zeer te waarderen! Vlnr: Gerard, Anniek, Fija, Wenda en Marjolijn. Foto DS

Bestuur:
Voorzitter: vacant
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 september (Herfstnummer)
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