
Internationaal Di
ploma voor ZWN!
Op voorstel van de Federatie Alge
meen Verbond van Volkstuinders
Verenigingen in Nederland, is dit di
ploma -  met de hartelijke felicitaties
van de Office International du Coin
de Terre et de Jardins Familiaux –
toegekend aan de verereniging Zon
der Werken Niets, gevestigd te
Haarlem als waardering voor de in
spanningen door de leden van de ver
eniging om het natuurlijk tuinieren op
hun volkstuin in praktijk te brengen. 
 
Het Office International hoopt dat de
leden hieree door zullen gaan, zowel
wat de natuurvriendelijke zorg van
hun complex betreft als ook het aan
zicht van het complex, waardoor zij
een voorbeeld zullen zijn tot ver over
alle grenzen.

Agenda
 
 
 

Zaterdag 27 oktober 14.00 uur
in de kantine

 
Algemene Ledenvergadering

 
_
 

Verkiezing voorzitter
en

voorzitter tuincommissie
- komt allen! -

De Tuinfluiter
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Verslag Opentuindag
Op zaterdag 30 juni was een prach
tige Opentuindag met een Spaans

tintje georganiseerd. 
Dat was duidelijk te zien aan de

kleding van ome Nico: een Spaanse
snor en een vrolijke sombrero. En
ondanks de hitte heeft hij dit de

hele dag volgehouden. Hij verdient
een pluim.

 
 

En dan kreeg onze tuinvereniging een
Europees certificaat ecologisch tuinieren.
Omdat wij biologische mest en bestrij
dingsmiddelen gebruiken, omdat we een
plek laten voor de biodiversiteit en omdat
mensen van de wijk kunnen genieten van
onze tuin.
De AVVN in de persoon van Willem van
Wonderen kwam het diploma uitreiken.
Hij gaf dat aan de wethouder van Haarlem,
die over de volkstuinen gaat: de heer
Snoek. De wethouder sprak lovende
woorden over de tuin en gaf het certificaat
aan de oud-bestuurders die voor het
ecologisch beleid gezorgd hebben: Bert
van Velzen en Cees Pel. En zij gaven het
op hun beurt aan Marjolein Sondorp, zij is
de huidige voorzitter van de werkgroep

ecologisch tuinieren en daarmee verant
woordelijk voor het toekomstige beleid.
Ik hoop dat dit prachtige certificaat een
plek aan de muur in onze kantine krijgt.

 
Het verbaast me iedere keer weer hoeveel
positieve en actieve vrijwilligers we heb
ben. We zagen ze achter de biertap staan,
de visverkopers, de tapasverkopers, de
Spaanse frietverkoper, de plantjesverko
pers, de tuinopbrengstverkopers, de bar
mensen, en de wijnverkopers. En de kroon
spande natuurlijk Patricia en Bart met hun
bonnenverkoop en later op de dag de
loterij. Er stonden prachtige spullen bij. Ik
had zelf graag de glazen gewonnen, maar
ik zat helaas niet bij de gelukkigen.
 
De opkomst was wat lager dan andere
jaren. De sfeer was goed en toen de live-
muziek in de middag startte werd het meer
dan gezellig. De evenementencommissie
heeft een mooi en goed georganiseerd
feest neergezet dat voor herhaling vatbaar
is.
 
Trees van Gastel, secretaris

Merijn Snoek, wethouder Financiën, Sport en Openbare Ruimte heeft zojuist het diploma aan Marjolijn

overhandigd. V.l.n.r. Leo Pel, Trees van Gastel, de heer Snoek, Willem van Wonderen (AVVN), Marjolijn

Sondorp, Bert van Velzen en Cees Pel. Foto Huub Scheele

OPENTUINDAG
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Onze secretaris dankt de tuinders die het behalen

van het diploma mogelijk hebben gemaakt. Naast

haar Marjolijn. Foto DS

Vader en dochter Mooijekind schenken uit om te

toasten.  Foto DS 

Bert ontvangt de vertegenwoordiger van het AVVN, die per old timer "arriveert".

Als goeie waard proeft Bart alvast zijn bier. foto

Sjoeke

Spaanse saté met pindasaus: dàt smaakt!!

De wethouder complimenteerd ZWN met het gevoerde beleid

Mensen vd. opbouw oa. tent en kramen; bedankt!Marianne en John voor de prijzentafel. Foto Sjoeke
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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.

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.
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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.
 
Trees van Gastel, secretaris

De ZWN
schilderclub
 
Beste tuinders,

Er zijn heel wat nieuwe tuinders bij Z.W.
N. gekomen, maar velen weten niet dat er
1 keer in de veertien dagen een schilder
club in de kantine aan het werk is.
Mocht U interesse hebben, kom eens langs
en U kunt aquarelleren, acryl of gewoon
tekenen. Er is ruimte genoeg en tijdens de
avond verzorgt Lies ons een kopje koffie
/thee of frisje.

Laat U verrassen en wie weet neemt U na het
schilderen een mooi werkstuk mee naar huis.

Ook mag U met de groep in de kantine
exposeren, dus neem de kwast ter hand
en laat uw talent tonen. Ik ben er van
overtuigd dat iedereen iets moois op pa
pier kan zetten, al denkt men daar  vaak
anders over.
Gezien de resultaten van de beginners gaat
dit bovenste dus wel op, de dames maken
de mooiste schilderijen.
Het is INSPANNING MAAR OOK
ONTSPANNING!!

Het is op de woensdagavond van
19.30 tot 21.30 en dat om de week.

De wintermaanden staan weer voor de
deur na deze hete zomer dus U bent van
harte welkom !!!!
Wilt U meer informatie, belt U gerust: 
023-5376808
Sjoeke

Hetty heeft zojuist de winkel geopend. Het wordt weer een mooie tuindag. Leo komt van de kas om z'n

handel uit te stallen. Mevrouw Pel (van Cees) is zijn eerste klant.             Foto DS
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Het hoogste punt telt.

Reusachtige zonnebloemen opgemeten
De zonnebloemzaden bij de Tuinfluiter in
het voorjaar heeft de competitiedrang
onder de ZWN leden flink geprikkeld. Op
vele tuinen zagen wij de afgelopen maan
den de zonnebloemen bijna per dag langer
worden. Zo lang, dat de toch forse stam
men gebukt gingen onder het gewicht van
een bloem ter grootte van een flinke pizza.
En wie geen maatregelen had getroffen om
de plant te steunen ontdekte vaak dat de
plant topzwaar was geknakt.
Op 2 september zijn Dick Saher en Ron
Visser de tuinen langs geweest om de
planten te meten. Uitgangspunt was het
hoogste punt van de plant, zelfs als de
bloem wat naar beneden was gebogen.

Snel werd de eerste 3 meter plant gespot
en daarna werd het spannend. 

Sommige zonnebloemen vielen qua lengte
op het oog al af. Maar bij anderen ging het
om millimeters verschil. Bij twijfel werd
tweemaal gemeten. In twee uur tijd was
het meetwerk klaar. Uiteindelijk kon de
winnaar worden vastgesteld. Met 7 centi
meter verschil met nummer twee was de
winnaar......
Dit blijft nog even spannend. De winnaar
wordt bekend gemaakt tijdens de ALV in
oktober. Hij of zij ontvangt een kunstwerk
van keramiste Joke Groskamp als aanden
ken.                          Ron Visser

We zijn een vereniging waar veel cre
atieve oplossingen worden verzon
nen. Wat doen we met een groot,

kaal voorplein? Plantenbakken plaat
sen die de aandacht trekken! Anne
Soonius is de bedenker van deze

schitterende samenstelling. Zij zorgt
ook voor het onderhoud. Foto Sjoeke

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525
info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl
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Piet de Smit en Ab hebben geen witte overall nodig Ab Mannaert maakt een deur "nat". Foto's Sjoeke

Groot onderhoud
 
Voor 2018 had de Bouwcommissie groot onderhoud aan de buitenkant van het vere
nigingsgebouw/kantine gepland.
 
In de afgelopen weken is daar onder leiding van Aart Koenekoop uitvoering aan gege
ven. Vanwege het (te) mooie/warme zomerse weer kon er niet elke dag worden ge
werkt. In wisselende samenstelling hebben Ab Mannaert, Nico de Bont, Gerrit de Smit
en Ton Duineveld de klus inmiddels geklaard.
Na grondige reiniging van de muren en het houtwerk kon er vervolgens geschuurd,
gegrond en afgeschilderd worden ("nat maken" in schildersjargon ).
 
Qua uitstraling kan het verenigingsgebouw/kantine zich nu weer meten met de winkel,
ook al omdat hetzelfde kleurenschema is gebruikt. Ook de bijgebouwen worden nog
onderhanden genomen.                                                 Bouwcommissie

De tuinders van "De Hofgeest". Foto's Sjoeke

John werd bedankt namens de volkstuinvereniging

De Hofgeest voor het nuttigen van een drankje tij

dens hun jaarlijkse fietstocht, die ze ook graag met

onze vereniging wilde delen.

Volgend jaar wilden ze ook weer iets organiseren

in samenwerking met ZWN.

De Bouwcommissie
De meesten van ons staan er niet zo bij
stil, maar er is dit jaar weer hard gewerkt
aan het onderhoud van allerlei zaken op
ons terrein. Behalve uitgebreide schilder
werken, is ook het grote stalen wind
scherm op het terras van de kantine ver
vangen. Smederij Van Galen heeft het
frame gelijk weerbestendig gemaakt (ge
poedercoat). Binnenkort wordt er on
breekbaar glas in geplaatst.
Dank aan de comm.leden die er voor
hebben gezorgd dat de gebouwen van
ZWN er weer voor jaren tegenkunnen.
 DS

Naast de kantine werd ook de krantenloods van

Flip in de verf gezet. De verf is op waterbasis en

komt uit Noorwegen. Daar zie je de kleur "ossen

bloed" veel op huisjes in de natuur. Aart (vz Bc) is

hier bezig met de laatste streken in "grachten

groen". Foto DS
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OPROEP
De tuinders die van hun appels of peren
sap willen laten maken kunnen zich hier
voor inschrijven op de intekenlijst “appels/
peren persen”. Hangt in de kantine.
 
Hieronder nog een korte uitleg over de
procedure: Zondag 7 oktober. In Heem
stede kunnen we appels laten persen als
we gezamenlijk meer dan 75 kg appels en
peren hebben. Maak een inschatting van
de kilo’s die je wilt inleveren en graag de
vermelding of het appels of peren zijn. Het
inleveren van de appels en peren kan van
donderdag 4 oktober tot en met zaterdag
6 oktober, bij de kantine, liefst in
kartonnen dozen. Zet daar je naam en

tuinnummer op. Kartonnen dozen kan je
halen bij een supermarkt of ook handig bij
een dierenzaak. Bij inleveren zal ik direct
wegen en einde van de zaterdag weet ik
het totaal gewicht.
 
Ik zal zondag met de totale hoeveelheid

naar Heemstede rijden. Graag zou ik er
wat hulp bij kunnen gebruiken van een
aantal sterke mensen, om het sjouwen te
verlichten.
Het is de bedoeling dat je sap terug krijgt
naar rato dat je kilo’s hebt ingeleverd. Je
krijgt dus een mix sap van de ingeleverde
appels en peren. Je kan ervoor kiezen het
sap te laten pasteuriseren. Dan is het
langdurig houdbaar. Er zijn wel kosten aan
verbonden. Met pasteuriseren ongeveer 1
euro per liter.
 
Zelf wil ik het niet laten pasteuriseren
omdat ik er weer cider van ga maken. Ik
weet nog niet wat dan de kosten zijn. Maar
ongetwijfeld lager. Ook als je zelf voor
flessen zorgt voor het sap om het in te
bewaren drukt dat de kosten. Lever fles
sen bij de appels in een doos met je naam
erop. Je sap kan je weer ophalen bij de
kantine. Tijdstip wordt later vermeld.
Als je vragen hebt kan je me altijd lastig
vallen. mob : 0648236551 mail : ellen.
bosschaart@quicknet.nl Ik ben van 27-08
t/m 29-09-2018 niet in Nederland. En de
eerste week zelfs niet in Europa. Dus bel
me dan niet.
 
Ik heb Ron Visser bereid gevonden con
tactpersoon te zijn tijdens mijn afwezig
heid. Zijn mob: 0630720922 en zijn mail :
ronvisser@xs4all.nl
Bij te weinig inschrijvingen (we halen de
75 kg niet) gaat het niet door. Mededeling
daarover zal voor 4 oktober komen te
hangen op de kantine buitendeur.
 
Ellen Bosschaart H30

Winkelnieuws
 
In de winkel is het al duidelijk merkbaar
dat de zomer op haar eind loopt. Het
wordt steeds rustiger, dus sinds juli zijn
we weer korter geopend,  van 11.00 tot
12.00 uur, en op 27 oktober sluiten we
alweer onze deuren om te genieten van
de winterstop. Dan gaan we ook weer
plannen maken voor het nieuwe seizoen.
De verkoop van planten bleek een groot
succes, hier was veel vraag naar. Ook de
komst van een kas in dit voorjaar bleek
een gouden greep. We konden nu ook
eigen plantgoed verkopen en dat willen we
komend jaar graag verder uitbreiden.
 
De Open Tuindag trok ook weer veel
bezoek aan de winkel, mede dankzij de
gulle giften van onze tuinders zoals jam,
chutney en bakjes fruit. De leden van de
winkelcommissie waren de avond tevoren
al druk in de weer geweest om de winkel
een fantasierijke Spaanse uitstraling te
geven, want dat was tenslotte dit jaar het
thema!
 
Er staat hier trouwens nog steeds een
potje heerlijke JAM te wachten, dat tijdens
de Open Tuindag is gekocht door Alie.
Dus bént u of ként u Alie, dan kunt u op
zaterdagochtend in de winkel terecht om
uw aankoop alsnog op te halen!
 
JG
 

Je bent een weekje weg en de courgettes zijn niet

meer te tillen.. Op de heg van René.
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Goudsbloem-weetjes
In de vorige Tuinfluiter stonden 2 foto's
van goudsbloemen: in de tuin in volle bloei,
gedroogd en 'in de olie'. Het bijbehorende
artikel kon door plaatsgebrek niet meer
worden geplaatst. Maar dat maken we hier
goed!
 
De goudsbloem (Calendula officinalis) is
een plant die oorspronkelijk afkomstig is
uit Zuid-Europa. Calendula komt van het
Latijnse Calenda, de eerste dag van de
maand, omdat de planten dan steeds
schijnen te bloeien. De soorttoevoeging
officinalis betekent dat de soort als ge
neesmiddel in gebruik is. Het is een een
jarige plant met meestal oranje, maar soms
ook gele bloemen, die van mei tot novem
ber bloeit en zichzelf gemakkelijk uitzaait.
Het is bovendien een waardplant voor (de
rupsen van) veel nachtvlinders, met mooie
namen zoals de goudgele boorder, de
kool-uil en het huismoedertje. De bloe
men bevatten de stof pyretrine, die ge
bruikt wordt voor insectenwerende mid
delen en het schijnt dan ook dat gouds
bloemen mieren op een afstand houden.
 
De bloemen kunnen vers of gedroogd op
veel manieren in de keuken gebruikt
worden, zoals in vis- en vleessoepen, rijst,
omeletten, cake en zoete broden. Ook
worden ze wel gebruikt als kleurstof voor
kaas, boter en andere levensmiddelen. De
jonge bladeren en de bloemen zijn eetbaar
en er wordt zelfs beweerd dat ze een
heilzame werking hebben voor gal en
lever, maar bewijs daarvoor heb ik niet.
Dus het is niet aan te raden om hiermee
zomaar te experimenteren!
 
De goudsbloem wordt al eeuwenlang ge
bruikt tegen allerlei huidaandoeningen
zoals schaafwonden, zonnebrand, brand
wonden en een ruwe of schrale huid en er
zullen vast nog veel meer toepassingen
mogelijk zijn. Daarom heb ik geprobeerd

om zelf calendulazalf te maken. Mijn tuin
stond de vorige zomer dan ook vol met
deze vrolijke bloeiers. Ik heb de bloemen
geplukt en de bloemblaadjes vervolgens
laten drogen. Dat duurt ongeveer een
week. De gedroogde blaadjes bewaarde ik
tot gebruik in potjes op een koele en
donkere plek. De volgende stap was het
macereren van de bloemblaadjes, oftewel
het weken in olie. Ik heb hiervoor jojoba
olie gebruikt, maar andere olie zoals
amandel-, zonnebloem- of olijfolie is ook
mogelijk. De gedroogde blaadjes heb ik in
een schoon potje overgoten met de olie
en zo’n 3 weken op een zonnig en warm
plekje laten trekken. Het resultaat was een
mooie oranjekleurige olie (het maceraat),
die koel, donker en droog wel een jaar
houdbaar is.
 
Voor het maken van de zalf heb je maar 2
ingrediënten nodig: het gezeefde maceraat
en bijenwas. Eventueel kun je nog wat
etherische olie toevoegen. Voor een
smeerbare zalf ga je uit van 1 deel bijenwas
en 6 delen maceraat, maar andere verhou
dingen kun je natuurlijk ook proberen. De
bijenwas laat je samen met het maceraat
au-bain-marie smelten. De etherische olie
kun je hierna eventueel toevoegen. Het
resultaat bewaar je in een gesteriliseerd
potje. De zalf is nu ongeveer 3 maanden
houdbaar.
 
Wie deze zalf ook zelf wil maken, kan het
recept vinden op huis-tuin-en-keuken.
blogspot.nl waar nog veel meer leuke
onderwerpen te vinden zijn!
 
Joke Groskamp
 
Bronnen: Wikipedia, Ecolonie en de huis-
tuin-en-keuken.blogspot.nl van Chantal en
Mirjam.

Het maceraat met jojoba-olie staat te trekken

Ook zo'n hekel aan
de drosophila?
Het is helaas een bekend verschijn

sel in de (na)zomer.
 
Er ligt wat fruit in de fruitschaal en op het
moment dat je daar in de buurt komt, stijgt
er een wolk van drosophila oftewel fruit
vliegjes op. Behoorlijk irritant, maar geluk
kig heb ik een tip voor u: deze diertjes
hebben een hekel aan de geur van lavendel
en citroenmelisse! Dus leg in de buurt van
het fruit wat takjes van deze planten neer
en het is gedaan met de overlast.
 
Een andere manier om ze te bestrijden
werkt als volgt: vul een schoon jampotje
met een laagje appelazijn en voeg daar een
paar druppels afwasmiddel aan toe. Dek
het potje af met huishoudfolie en prik daar
een paar gaatjes in. Zet het potje neer in
de buurt van het fruit en binnen de kortste
keren is de bodem bezaaid met fruitvlieg
jes.Ik weet het, het is niet heel erg dier
vriendelijk, maar succes is verzekerd! JG

Hebt u dat nou ook... ?
Je bent druk aan het wieden en plukken, maar daar slijten je tuinwerkhandschoe
nen natuurlijk ook van.  En dan voel je meteen dat een brandnetel echt wel prikt...
Tenminste, mijn linker handschoen is snel aan zijn eind (ik ben linkshandig) maar
de rechter is nog prima in orde. En dat zal bij rechtshandige tuinders waarschijn
lijk omgekeerd het geval zijn.
Is het misschien een idee om de nog bruikbare losse exemplaren van zo’n hand
schoenenpaar te verzamelen, bijvoorbeeld in de winkel, zodat iedereen daar weer
een passende handschoen kan uitzoeken? In het kader van hergebruik en duur
zaamheid lijkt me dat geen gek idee, ik ga in de winkel vast een bak klaarzetten!
JG
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Nieuws Natuurvriendelijk Tuinieren
Weinig vlinders in augustus

 
In de tiende editie van de landelijke tuinvlindertelling zijn gemiddeld acht vlinders per telling doorgegeven. Nog nooit zijn er
zo weinig vlinders gezien! Belangrijke reden hiervoor is dat door de langdurige warmte de vlinders weken eerder vlogen dan
normaal en dus al weg waren toen de telling begon. Een andere oorzaak ligt in de aanhoudende droogte. Hierdoor was er in

veel planten die wel bloeiden maar weinig nectar te vinden.  
Er zijn bijna 10.000 tellingen gedaan en het klein koolwitje was de overtuigende winnaar. Er zijn ruim 18.000 klein koolwitjes
doorgegeven. Van het groot koolwitje, dat verrassend op de tweede plaats eindigde, zijn er nog geen 10.000 gezien. Nummer
drie was de Atalanta en nummer vier de Kleine Vos. Opvallend is de zevende plek van de buxusmot. Voor mensen die buxus
in de tuin hebben, zal dit minder verrassend zijn, want heel veel buxussen zijn door de rupsen van de relatief nieuwe exoot
opgegeten. Nu is de buxusmot nog voornamelijk in het zuiden en midden gezien, maar het is te verwachten dat de vlinders

die nu vliegen ook de noordelijke provincies zullen gaan bevolken.
 

Droogte!!
 

De extreme droogte van deze zomer heeft grote invloed gehad op planten. Daar waar landplanten langzaam gingen verdorren
(zie de gele grasvelden), onttrekken water- en oeverplanten zich deels aan de malaise en verkeren op verschillende locaties

momenteel in de bloei van hun leven!
 

Op het gebied van vissen zijn er sterke verschillen met vorig jaar te zien. In locaties met (erg) ondiep water is het nu erg
warm en het zuurstofgehalte is er (zeer) laag. Dit is gevaarlijk voor de meeste vissen en op een aantal van deze locaties zijn
veel minder vissen gezien. In tegenstelling tot deze ondiepe wateren, zijn dit jaar in een aantal relatief open en diepere wate

ren juist meer vissen gezien, vooral in de natuurvriendelijke oevers. Vissoorten als Kleine modderkruiper, Ruisvoorn, Vetje en
Bittervoorn zoeken de schaduw op van de weelderige begroeiing, mits daar ook voldoende zuurstof aanwezig is natuurlijk.

 
(Bron: Nature Today)

Van de Bestuurstafel
De afgelopen maanden hebben we in het
bestuur in afgeslankte vorm gewerkt: de
functie van voorzitter en de voorzitter
tuincommissie zijn vacant. We hebben de
werkzaamheden geïnventariseerd en
onder elkaar verdeeld. En we hebben ge
probeerd een routine te vinden in de
nieuwe situatie. Door goed te luisteren
naar elkaar en naar de tuinders en door
zaken zo snel en praktisch mogelijk af te
handelen houden we het bestuurswerk
draaiend.
 
In een van de vorige nieuwsbrieven heeft
u kunnen lezen dat iedereen te veel last
had van de droogte. Om die reden hebben
we het gebruik van een aggregaat voor het
sproeien op zondagavond na half acht tij
delijk toegestaan. We kunnen het ons
amper nog voorstellen na de regenbuien
van augustus. Het is nu weer nat genoeg.
Per 1 september wordt de ontheffing voor
de zondagavond dan ook weer ingetrok
ken.

De bouwcommissie heeft de buitenkant
van de kantine opgeknapt. Het ziet er weer
goed uit. Daarnaast zijn ze bezig met de
tekeningen en begroting voor het aanpas
sen van de toiletten. We willen graag een
invalidentoilet maken en hopen daarbij op
financieel ondersteuning van de gemeente
Haarlem.
 
De kantinecommissie is momenteel erg
ingekrompen. Ze kunnen met moeite de
zaterdagen bemensen. Via de nieuwsbrief
is er een urgente oproep uitgegaan voor
vrijwillers voor de kantine. We hopen dat
dit nieuwe mensen oplevert. We denken
ook na over andere scenario's zoals bv.
het minder openstellen van de kantine.
 
Onze tuinvereniging is net als veel andere
verenigingen lid van de AVVN, de lande
lijke koepel voor volkstuinverenigingen. U
kent vast Willem van Wonderen die na
mens de AVVN elke algemene ledenver
gadering aanwezig is. De AVVN wil een

veranderingsproces doormaken. Ze wil
len beter zichtbaar zijn voor tuinders en
hun verenigingen. Het is u misschien op
gevallen dat ze ook wat vaker in het nieuws
zijn. Ze willen hun inkomsten en uitgaven
ook in de toekomst in balans houden. En
ze willen het lidmaatschap van de AVVN
diversificeren. Dat wil zeggen dat ze voor
verenigingen een basispakket ontwikkelen
en daarnaast tegen betaling aanvullende
diensten aanbieden. Op de site van AVVN
vindt u meer info hierover.
 
We zijn de najaars-algemene-ledenverga
dering aan het voorbereiden. We zoeken
mensen die zich kandidaat willen stellen
voor de vacatures van voorzitter en
voorzitter tuincommissie. Het is fijn als
mensen dat tijdig doen, zodat ze zich ook
nog kunnen presenteren in een nieuws
brief of De Tuinfluiter.
 
Trees van Gastel, secretaris
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Wat te doen in dit seizoen
Zeker als net beginnende tuinder kun je
je af en toe afvragen waar je moet beginnen
en wat je allemaal te doen staat. Maar ook
als je al wat meer ervaring hebt, kan het
geen kwaad om je kennis af en toe een
beetje op te frissen. Het leek de redactie
van de Tuinfluiter daarom een aardig idee
om te proberen per seizoen wat tips te
geven. Hier is dus onze eerste poging.
De lange hete zomer van 2018 ligt nu weer
zo’n beetje achter ons en we hebben alle
maal flink geploeterd om de droogte te
beheersen en toch nog wat te kunnen
oogsten. Het oogstseizoen is nu weer
aangebroken, de pompoenen rijpen en de
appels en peren blijven wel wat klein, maar
toch valt er genoeg te plukken. Heeft u
trouwens de oproep van Ellen Bosschaart
(H30) gelezen om gezamenlijk sap te laten
persen van ons fruit? Een leuk initiatief dat
zeker de moeite waard is!
In september kunnen we dus van alles
oogsten: de bewaaraardappels kunnen op

een zonnige, droge dag gerooid worden.
Laat ze een paar uur drogen, waarna ze in
jute of papieren zakken bewaard kunnen
worden op een koele donkere plek. Je
kunt in deze maand wintersla zaaien op
beschutte plekken en vanaf half september
knoflook planten om vroeg in het volgend
jaar te kunnen oogsten, Messidor of Val
lelado is hiervoor geschikt. Deze op
brengst is meestal beter dan de voorjaar
steelt. Het nadeel van de herfstplant kan
wel zijn dat je meer last hebt van onkruid
en nattigheid. Planten in ruggetjes op een
warme zonnige plek werkt dan het beste.
In juli kan de knoflook geoogst worden.
 
Vanaf oktober kan er heel soms al lichte
kans op nachtvorst zijn. Kolen en winter
sla moeten dan beschermd worden. Nadat
de laatste pronkboon geplukt is kan de
plant  vlak boven de grond worden afge
sneden en naar de composthoop verhui
zen. Het worteldeel blijft in de grond en

zorgt voor aanvoer van stikstof in de
grond. Er kan ook nog steeds (onder glas)
gezaaid worden, bv. de tuinboon Aguadul
ce. Dit is een echte wintertuinboon die
zeer vroeg in de zomer oogst geeft, voor
dat de luizen ze in de gaten hebben!
 
En voor je het weet is het al november.
De composthoop kan worden afgedekt
met een dikke laag karton of een oud
(vloer)kleed om de warmte eronder vast
te houden. De rabarber kan in deze tijd
van het jaar worden opgegraven om met
een scherpe spade in stukken te worden
verdeeld. Het is wel belangrijk dat ieder
stuk een paar groeipunten heeft. De af
zonderlijke stukken kunnen worden ge
plant in grond die vermengd is met com
post.
Dit was onze eerste aflevering. Vindt u het
leuk, mag het wat uitgebreider of denkt u
“laat maar zitten”. Laat het de redactie
weten. Wij stellen uw reactie op prijs!    JG

Opeens waren er de heerlijkste pannenkoeken! De evenementencommissie had binnen een mum van tijd

een kraam, gas, beslag en ook de appels en het spek. De echte liefhebbers kozen als extra een scheutje

Grand Marnier (de fles werd bewaakt door Hermi). Links John, rechts Nico.    

Het bleek zo'n succes dat een paar weken later het zelfde kraampje op het terras verscheen, maar nu

werden er boerenomeletten gebakken! Hermi had menig pondje prei, ui, paprika, courgette (alles uit de

eigen tuinen) klein gesneden. Erbij werd heerlijk grof boerenbrood geserveerd. Hopelijk worden we vol

gend jaar ook weer verrast!                    Foto DS

John legt aan Sjoeke uit hoe gezond zijn omelet wel

is. 

Pim, Herman en Pauline (H23)
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Deze koolmees maakte zijn nest bij Sjoeke op de

tuin. In een Turkse koffiekan!

Kandidaat voorzitter stelt zich voor:
 
Ik ben Jan Levers, 67 jaar jong en zelfstandig ondernemer (expediteur). Samen met mijn lieve vrouw Carla tuinieren we met veel
genoegen in onze tuin aan de Maluslaan 12.
 
Toen ik in 1970 gediplomeerd zwemonderwijzer was, ben ik lid geworden van de reddingsbrigade en heb daar vele functies bekleed,
ook bij verschillende commissies van de Gemeente Haarlem en bij de landelijke bond van reddingsbrigades. Al het werk bij de
reddingsbrigade gebeurt op basis van vrijwilligheid en als je eenmaal besmet bent met dat virus ga je je verder bekwamen en ben
ik docent Eerst Hulp, sportmasseur en zwemtrainer geworden.
 
Deze interesses deel ik met Carla en ruim 30 jaar geleden hebben we de triatlonvereniging IZGS opgericht en de eerste jaren
hebben we de meeste trainingen zelf verzorgd . De vereniging draait goed en is geleidelijk meer professioneler geworden en doen
de leden mee aan landelijke en internationale wedstrijden
Een paar jaar geleden hebben wij ons ingeschreven voor een tuin bij ZWN en ondanks de redelijke wachtlijst werden wij binnen
3 maanden uitgenodigd om een tuin uit te kiezen en dat is onze huidige tuin geworden.
 
Het is een feit, dat er op vele terreinen hard gewerkt wordt,  zowel bestuurlijk als in en op het complex en het is een groot ge
noegen iedereen druk bezig te zien en het lijkt me een mooie taak om hierin te coördineren en te stimuleren.
 
Het is daarom dat ik mij kandidaat stel als voorzitter van de mooie vereniging ZWN.
 
Gelukkig is niet iedereen hetzelfde en verschillen de meningen en standpunten van onze tuinders en dat kan leiden tot nieuwe
initiatieven en ideeën.
Belangrijk is dat de tuinen centraal staan en ik sluit me aan bij de woorden die toentertijd waren uitgesproken door dr. Fop I.
Brouwer: "Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit"

Kandidaat voorzitter tuincommissie stelt
zich voor:
Mijn naam is Nicolette Hulsbergen, 49 lentes jong, 26 jaar getrouwd met Marco en
samen hebben wij 4 kinderen.
 
Tuinieren bij  de ZWN doen we sinds 2006 op de Lijsterbes 23. Ik vind het heerlijk
om bezig te zijn in de natuur. En omdat wij vooral “moestuinieren” genieten we van
wat er allemaal van de tuin komt en daar kook ik dan weer met veel liefde mee. Al
eerder ben ik actief geweest in het verenigingsleven van ZWN.  Eerst in de winkel
commissie en later voor het secretariaat van de tuincommissie onder de leiding van
Aad Sengers en Cees Pel. 
 
Sinds juni dit jaar ben ik minder gaan werken en hoop weer wat meer actief te worden
voor de vereniging. Ik wil vooral bereiken dat we samen als vereniging in goede har
monie met elkaar en met de natuur leven. Onze unieke plek die we mogen delen met
de vele bezoekers mooi en netjes houden. En natuurlijk gaat dat niet zonder dat ieder
een daar zijn steentje aan bijdraagt. Samen met u wil ik dat graag in goede banen leiden.
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Springbalsemien is gezien..
De springbalsemien of reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) is voortaan ongewenst
in de hele EU. De Europese Commissie heeft twaalf dier- en plantensoorten toegevoegd
aan de Unielijst. Op deze zwarte lijst staan soorten die niet uit Europa komen en die
de oorspronkelijke flora en fauna verdringen of economische schade veroorzaken.
Naast de muskusrat (Ondatra zibethicus) en alligatorkruid (Alternanthera philoxeroi
des) prijkt nu ook de springbalsemien op de lijst van ongewenste vreemdelingen. Alle
lidstaten moeten maatregelen nemen om de verspreiding van deze planten- en dier
soorten in Europa te voorkomen. Zo mogen ze niet worden ingevoerd, gehouden,
verkocht, vervoerd, gereproduceerd of in de natuur vrijgelaten.
 
Effect van springbalsemien
De  springbalsemien groeit op oevers en produceert grote hoeveelheden zaad die in
het voorjaar kiemen. De plant groeit snel en vormt hoge, dichte, sterk vertakte be
standen. De soort concurreert met inheemse plantensoorten om ruimte, licht en
voedingsstoffen. Als een oever slechts begroeid is met reuzenbalsemien blijft na het
afsterven in de winter een kale oever over en is de kans op erosie groot.
 
Groeiplaats
Springbalsemien groeit op zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen op
vochtige tot natte, voedselrijke grond. Als eenjarige heeft het elk jaar open plekken of
verstoringen nodig om te kunnen kiemen. In Nederland komt de plant vooral voor in
het stedelijk gebied en het rivierengebied. Jaarlijks trekken veel imkers naar de Biesbosch
om te profiteren van deze drachtplant.

Op de foto is het "tweekleurig springzaad" afgebeeld, die niet hoger wordt dan 60 tot
80 cm, veel kleiner dus dan haar grote zus de reuzenbalsemien die makkelijk over de
150 cm. gaat. Allebei de soorten zaaien makkelijk uit, maar zijn ook moeiteloos te
verwijderen. 
Omdat vooral hommels er in grote getale op afkomen, vind je op mijn tuin elk jaar de
kleine springbalsemien. Maar zoals bij elke plant, ik bepaal wèl waar dat is!         DS

Petra zaaide haar ZWN-zonnebloemzaadjes in een

pot. Weillicht iets te veel want erg groeien wilden

ze niet. De reuzespringbalsemien even verderop

had het echter beter getroffen en werd mans

hoog. 

Ze wilden wel maar hadden "pokon"-te-kort... Foto

Petra

Raadseltje
Weet uw wat er op dit fotootje

staat? 
Win een leuk prijsje en stuur uw ant

woord naar de redactie van
De Tuinfluiter.
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Kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren
In de vorige Tuinfluiter kon u al lezen over onze ideeën om het natuurvriendelijk tui
nieren nieuw leven in te blazen. Inmiddels zijn we als nieuwe Kennisgroep Natuurvrien
delijk Tuinieren weer een paar maanden verder en zijn we druk bezig met het ontwik
kelen van onze plannen. Marjolijn heeft ontact met de tuincommissie en bespreekt daar
in september de inzet van het Algemeen Werk voor het onderhoud van de Natuur-
en Heemtuin en hoe we de coördinatie over de uitvoering hiervan beter kunnen af
stemmen. Het lijkt ons heel fijn om een jaarplan op te stellen, waarin alle werkzaam
heden per periode worden vastgelegd.
 
Joke was in augustus aanwezig bij de tweede editie van het Tuincafé. Het was – ondanks
de hitte – een goede bijeenkomst in de winkel. Daar werd o.a. duidelijk dat de functie
van de natuur- en heemtuin niet echt bekend is bij de leden. Daar willen we natuurlijk
graag verandering in brengen. In 2005 schreef Eef al een voorstel voor het bestuur van
ZWN over het ontwerp en de inrichting van de natuurtuin. Met dit plan als uitgangspunt
willen we proberen om deze tuin om te toveren tot een aantrekkelijke tuin om te
verblijven voor zowel tuinders als bezoekers en bovendien meer groen te realiseren,
wat van belang is voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
 
Zeker nu we als vereniging ook het Europees diploma Ecologisch Tuinieren hebben
ontvangen, ligt er natuurlijk een verplichting om deze erkenning ook waar te maken
en te behouden.                  JG

Aanpassingsvoorstel
Voorstel Aanpassing huishoudelijk regle
ment Algemene Ledenvergadering:
ARTIKEL 14 - Redactiecommissie 
 
Oude tekst voor ALV 2017:
De redactiecommissie heeft tot taak het
regelmatig (bij voorkeur minstens 4 x per
jaar) doen verschijnen van een informatie
bulletin en beheren de website.
 
Nieuwe Tekst:
De redactiecommissie heeft tot taak het
regelmatig (bij voorkeur 4 x per jaar)
uitbrengen van een informatiebulletin. 

Nieuw in de
Winterfluiter!
Toen De Tuinfluiter nog ZWN-
Nieuws was stond daar elk kwartaal
een rubriek in die "Ik geef het stokje
door aan.." heette. Een tuinder
schreef een verhaal over bijvoorbeeld
hoe plezierig zij met haar buurman el
ke zaterdag koffie dronk op de tuin.
En waartoe dat allemaal leidde. Als de
een op vakantie was, zorgde de buur
voor de bonen, etc. Vervolgens vroeg
ze een tuinder, misschien de buurman
wel, om ook een leuk verhaal te
schrijven. Dat stukje werd altijd goed
gelezen. Nu willen we jullie vragen
om niet een artikel te schrijven maar
een leuke/opvallende/mooie foto te
maken. Met onderschrift. Daarna
wordt het stokje doorgegeven. Bijv.
aan Huub van Singel 1. Tenslotte
heeft iedereen tegenwoordig een fo
to-telefoon. In het volgende nummer
beginnen we. 

Deze gast kwam Petra Booms op haar tuin tegen:

jonge bonte specht

Z.T.N. (Zonder Trappen Niets)
Zondagochtend 12:00 uur. Een beetje wind, ik schat in kracht 4 uit zuid - west. Een
lekker zonnetje en een temperatuur rond de 23 graden. Ideaal fietsweer. Bepakt met
pomp en een reparatiesetje zaten we klaar op het terras. Via de site had zich alleen
Sjoeke aan gemeld voor de fietstocht. Terwijl we gedrieën aan de koffie met een
plakje cake zaten druppelde toch nog andere geïnteresseerden in de fietstocht binnen.
Uiteindelijk wordt de tocht met 9 vrouw/man ingezet. 
 
Via de Slaperdijk richting Het Landje van Gruijters, om stiekem toch nog te kijken of
er nog wat leuke vogelsoorten te spotten waren. De tocht werd vervolgt door
Spaarnwoude en Stompetoren om binnendoor bij de Zoete Inval even een pauze te
houden. In de polder hadden we een straffe wind tegen gehad, dus was de onderbreking
heerlijk om weer op adem te komen en de vliegen van de brillen te poetsen. Langs de
oost kant van het Spaarne en de Mooie Nel werd de terugweg ingezet. Via Spaarndam
en de Slaperdijk waren we rond 16:00 uur weer terug bij ZWN. Totaal is 29 kilometer
afgelegd. Onder het genot van een drankje werd nog even de tocht doorgenomen. Al
met al kunnen we terug zien op een zeer geslaagde tocht met een leuke groep mensen.
Zeker voor herhaling vatbaar. Zin om mee te fietsen? Hou de nieuwsbrieven in de
gaten, want we gaan dit zeker vaker doen.
 
O, ja; ik heb als ik door de polder fiets een rare onhebbelijkheid… Reigers tellen.
Totaal 23 geteld. 21 Blauwe Reigers en 2 Grote Zilver Reigers.
Nico de Bont S22       Foto: Bert Mooijekind
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Begroting 2018 van V.T.V. "Zonder Werken Niets" te Haarlem
Lasten 2018 Baten 2018

Code Omschrijving Begroot Stand: 30-06-2018 Code Omschrijving Begroot Stand: 30-06-2018

3600 Bankkosten 3000 Contributies
3610 bankkosten 170,00 87,48 3010 Contributie tuinders 42.000,00 41.501,17

170,00 87,48 3020 Contributie kandidaatleden 500,00 777,37
4000 Afdrachten 3030 Donateurs 600,00 227,51
4010 Grondhuur 18.000,00 18.140,05 3040 Diversen 200,00 0,00
4020 Heffingen 2.600,00 2.558,40 43.300,00 42.506,05
4030 AVVN 3.400,00 3.686,30 3500 Ontvangen rente
4090 Diversen 200,00 0,00 3510 Renteontvangsten 150,00 0,00

24.200,00 24.384,75 150,00 0,00
4500 Huisvestingskosten
4510 Verwarmingsapperatuur 450,00 171,20
4520 Gas en Electra 3.600,00 1.451,17
4540 Water 600,00 316,46 6000 Commissies
4550 Schoonmaak 300,00 40,00 6045 Winkel verkopen 9.000,00 7.844,55
4560 Automatisering 500,00 240,86 6055 Kantine verkopen 14.000,00 7.402,10
4580 Telefoon 500,00 238,00 6065 Kantine verhuur 200,00 75,00

6070 Verhuur aanhanger 500,00 245,00
5.950,00 2.457,69 23.700,00 15.566,65

5000 Onderhoud complex 8000 Bemiddeling
5100 Onderhoud tuinenpark 3.000,00 1.923,50 8010 Verkoopbemiddeling 1.000,00 473,32
5200 Onderhoud gebouwen 6.500,00 1.794,02 1.000,00 473,32
5400 Natuurspeeltuin 500,00 502,73 9000 Algemeen

10.000,00 4.220,25 9095 Inkomsten divers/De Krant 400,00 985,08
6000 Commissies
6010 Tuincommissie 300,00 140,00 400,00 985,08
6020 Bouwcommissie 300,00 150,00
6030 Algemeen werk 200,00 100,00
6040 Inkopen winkel 8.000,00 6.289,29
6050 Inkopen kantine 10.000,00 6.477,10
6080 Kantine- en Winkelcommissie 400,00 190,00

19.200,00 13.346,39
7000 Bestuur
7010 Bestuurskosten 400,00 280,00

400,00 280,00
9000 Algemeen
9010 Verzekeringen 1.850,00 1.467,18
9020 Verenigingsblad 1.200,00 630,81
9030 Evenementen 1.000,00 1.106,48
9040 Representatiekosten 50,00 50,00
9050 Algemene kosten 4.500,00 2.089,65

8.600,00 5.344,12

Resultaat 2018 positief 30,00 9.410,42

Totaal 68.550,00 59.531,10 Totaal 68.550,00 59.531,10

Bovenstaand de begroting die zal
worden besproken op de Alge
mene Ledenvergadering van za
terdag 27 oktober in de kantine.
Mochten er naar aanleiding van
deze begroting uitgebreide vra
gen zijn, dan graag deze enige
dagen voor de vergadering aan
Bert doorgeven. 

Het was een heerlijke, warme zomer. De
temperaturen liepen af en toe zelfs zo op,
dat de penningmeester uitgeteld op het
voorplein werd aangetroffen. De be
stuurskamer ontvlucht.  Foto Sjoeke

Veel tuinders hadden dit jaar koolmezen in het

nestkastje. Deze op de tuin van Tous.
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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: 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 december (Winternummer)

René en zijn vrouw zijn blij met hun tuin aan de Maluslaan. De tuin is flink onder handen genomen, het

huisje gerestaureerd en een degelijke kas geplaatst. Maar tegen hockeyballen is het glazen huis niet be

stand. Deze worden vanaf het veld, over het doel, over een vanghek, over de sloot en door het geboomte

op de dijk richting kas gestuurd. Zonder opzet natuurlijk. Maar je zit wel met de schade. En met een

emmer ballen. Ten einde raad heeft René een hoog hekwerk geplaatst om zijn tomaten te beschermen.

  Foto DS

   Agenda Algemene Ledenvergadering
                     Zaterdag  27 oktober 2018 om 14.00 uur in de kantine
 
1. Agenda: Opening en welkom     -    Vaststellen agenda      -     Mededelingen
 
2. Vaststellen notulen ALV maart 2018 
 
3.  Aanpassing huishoudelijk reglement:
- taak redactiecommissie
- aanpassen reglement op verkiezing voorzitter

4. Plannen van de commissies voor 2019
- bouwcommissie
- tuincommissie
- winkelcommissie
- barcommissie
 
5. Uitslag van de wedstrijd: de langste zonnebloem 2018
 
Pauze
 
6. Begroting 2019
- contributie
- prijzen huisjes en kassen
 
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
- voorzitter vereniging
- voorzitter tuincommissie
 
8. Rondvraag.
Sluiting
Wij hopen op een prettige vergadering.
Namens het bestuur: Trees van Gastel, secretaris

Ledenmutaties
Nieuw ingeschreven:
Dorine Vermeulen
Suzan Nicolai
Irena Sarkisha
Hans Smolenaars
 
Er zijn geen tuinen vrijgekomen.
Er staan nu 22 personen op de wachtlijst.
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