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woensdag 19 december 1800u.

 
Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 5 januari 2019

Deze prachtig bloeiende Yucca op de tuin van Berkenlaan 5 is de start van de
nieuwe artikelenreeks "Het Stokje". Een tuinder maakt voor de Tuinfluiter een
tekstje bij een door hem/haar zelfgemaakte foto en geeft het stokje door. Zie blz3

De redactie van de Tuinfluiter
wenst (aspirant) tuinders, dona
teurs en adverteerders een voor

spoedig 2019

KERST-INN OP
19 DECEMBER
Zet het nu vast in de agenda:

de kerst-inn vindt dit jaar plaats op
woensdagavond 19 december. Op
deze avond zijn alle tuinders van
ZWN met partners en kinderen
vanaf 18.00 uur welkom in en

rond de kantine. Op het sfeervol ver
sierde voorplein worden weer tal van
hapjes geserveerd: kerstbrood, erw
tensoep, broodjes beenham en knak
worst en natuurlijk de vers gebakken

oliebollen. Ook de glühwijn en de
warme chocolademelk zullen niet ont

breken. De avond wordt muzikaal
omlijst door de zingende kerstman

Peter van Bugnum.
De kerst-inn wordt u aangeboden
door de evenementen-commissie.

Deelname is gratis. Alleen de drankjes
in de kantine dienen te worden afge

rekend.
Joh-ho, Joh-ho, Komt allen.

De Tuinfluiter
Jaargang 62, winter 2018, nr. 4



Verslag van de appel- en perenpers op 7 oktober
Het was fantastisch om te zien hoe mooi
dat in zijn werk ging. Op de herfstmarkt
in Heemskerk stond een grote mobiele
appelpers.
Rogier Tan, die "Appel van Opa" heeft
opgezet, werkt min of meer als makelaar
tussen het bedrijf dat deze pers heeft en
de mensen die particulier appels willen
laten persen. De pers is niet van hem. Hij
coördineert wie hoe laat kan komen met
zijn appels.
Je kan met je auto tot aan de lopende band
rijden en dan til je de kratten appels op de
lopende band. Dus dat is toch wel til- en
sjouwwerk. Ik heb bij het sjouwen hulp
gehad van Joke en Ria en Ton en Gert-
Jan. Daar was ik zeer blij mee.

Vanaf de lopende band gaan de appels door
een straal water en vervolgens vallen de
appels in een schoep waar ze worden
vermalen. Dan wordt de gehakselde  brei
geperst en gaat door een zeer kleine zeef
met heel veel kracht. Het sap wordt op
gevangen in 2 grote containers en de pulp
die overblijf wordt aan de zijkant als hele
grote drollen uitgepoept. Goed voor de
composthoop. Hoefden we niet mee te
nemen. Mocht wel.
Dan staat er op de containers een apparaat
aangesloten dat het sap vacuüm uit de
containers trekt. De leiding waardoor het
sap loopt is omgeven door een verwar

mingselement dat de leiding waar het sap
doorgaat op 80 graden Celsius brengt
gedurende 2 minuten. Aan het eind van
dat vacuüm-apparaat staat een dame
plastic zakken te vullen van 5 liter. En als
ze een zak van het apparaat afhaalt sluit ze
een verzegeld kraantje erop aan. Zelf kan
je dan weer mee helpen een gevulde zak
in een doos te doen. Denk aan wijn in een
doos.
Vanaf het moment dat de appels op de
lopende band rollen totdat het sap in de
containers zit, duurt 20 minuten en het
vullen van de zakken duurt zo’n 10 minu
ten. Vervolgens moet je de dozen weer in
je auto zetten en kan je weg rijden, ten
minste als je hebt afgerekend.
Omdat we 31 dozen hadden, heb ik voor
elke doos 5 euro betaald. Dat was dus ook
weer een kwantumvoordeeltje.

Vanaf dat de appels de schoep in vallen en
het sap wordt opgevangen is het sap tot
in de zakken, niet meer aan de buitenlucht
bloot gesteld. Dat betekent een enorme
bescherming van het sap tegen evt vervui
lende schimmels. Je krijgt er een zeer
betrouwbaar product mee, waar je weer
mee verder kan. Dus appelsap drinken/
presenteren of cider maken.
Als ik dat vergelijk hoe ik dat verleden jaar
met de hand heb geperst en er 10 dagen
over heb gedaan, ben ik bijzonder enthou

siast over deze manier van appelsap ver
krijgen.

Volgend jaar viert Appel van Opa zijn
eerste  5-jarig jubileum. Ze staan, om een
voorbeeld te geven,  dit jaar op 7 dagen
verspreid door Noord-Holland. Volgend
jaar wil Rogier Tan er een feestje van
maken en ook bij de Kweektuin van de
gemeente Haarlem gaan staan. Als we
weer met zoveel appels kunnen komen als
dit jaar zou het leuk zijn als we daarbij zijn,
lijkt mij. Wie weet met evt andere tuin
verenigingen. En iedereen die het wil zien
kan dan ook daarheen fietsen.

Ik heb inmiddels ook begrepen dat er
ander fruit meegeperst kan worden met
de appels. Dat wist ik eerst niet. Maar
bijvoorbeeld met druiven erbij.
Hoewel het nu al een succes genoemd kan
worden, we hadden ongeveer  225 kg bij
elkaar, hoop ik volgend jaar op nog meer
enthousiaste tuinders die hun appels wil
len laten persen!
We hebben het sap ook al geproefd. En
….daar gaat het natuurlijk om, het is
heerlijk sap! Een goede frisse, fruitige
smaak.
Een aantal dozen zullen ook naar de kan
tine gaan. Dus tuinders: jullie kunnen een
glaasje appelsap van eigen tuin bestellen.   
Ellen Bosschaart H30

Tijdens de ALV schonken Ellen en Boudewijn heer

lijke, appelsap van eigen tuin.         Foto Sjoeke

Uit de opslagtank wordt een monster genomen

Het sap voor ZWN wordt afgetapt

Ellen en Ria zorgen voor de aanvoer
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Het stokje wordt doorgegeven aan..
Toen ik 7 jaar geleden op de Berkenlaan
nummer 7 kwam stond er één Yucca,
In de loop der jaren heeft hij zich goed
vermeerderd en bloeit dit jaar zeer rijke
lijk met zes crêmekleurige bloempluimen,
zoals U op de foto op de voorpagina ziet.
Deze winterharde groene plant draagt de
naam Yucca Filamentosa (Ned. naam:
Palmlelie) Het blad is erg hard en zeer
puntig, dus oppassen geblazen!

De bloeiperiode valt in de maanden eind
juni/juli, maar mijn Yucca bloeide  in sep

tember nog volop.
Ik heb nooit voeding gegeven en hij kan
zeer goed de zon verdragen.
Als U een stek wilt hebben dan meldt U
zich maar op Berkenlaan 5.

In de vorige Tuinfluiter werd een oproep
gedaan dat het leuk zou zijn om een foto
met uitleg van tuinder naar tuinder door
te geven. ik geef nu dus de pen en het
fototoestel door aan mijn buurman Jan
Hermus van Berkenlaan 7. 
Groet van Sjoeke Akse

Van de voorzitter
Zo, dit is dan het eerste stukje dat ik mag schrijven als voorzitter van deze club.
 
Ik heb het stokje (hamer) mogen overnemen van Trees van Gastel, die als waar
nemend voorzitter de vereniging in een korte turbulente tijd naar rustig vaarwa
ter heeft weten te loodsen en ik wil haar daarvoor danken.
Spaargeldversneller - dat is de moderne kreet van de banken. De huidige spaar
rente levert nagenoeg niets op en we zoeken naar mogelijkheden om toch op een
duurzame manier het verenigingsgeld een bestemming te geven. We zijn aan het
bekijken of het plaatsen van zonnepanelen een haalbare optie is en we zijn blij dat
we de expertise van Jeroen v/d Molen (B21) mogen gebruiken.
 
Grote projecten als de toiletten en de beschoeiing van de sloten behouden onze
aandacht, maar voor de financiële invulling is de Gemeente Haarlem ons inziens
verantwoordelijk. Hopelijk is er op korte termijn duidelijkheid.
De parasol voor de kantine is aan vervanging toe en dat bleek zo’n dure grap, dat
een door de familie Tromp aangedragen alternatief een welkome oplossing  was
nl. het overkappen van het  terras.  
 
De oproep voor medewerkers in de kantine heeft  resultaat opgeleverd  en een
aantal tuinders heeft zich al bij Flip gemeld. Hopelijk wordt de lijst nog  verder
aangevuld, want vele handen maken licht werk. Die  handen zijn overigens  ook
druk bezig  in de  Bouw-, de Tuin-, de Evenementen- en de Winkelcommissie en
er is afgelopen jaar veel werk verzet en hopelijk  gaat dat nog vele jaren door.
Ook niet te vergeten de redactiecommissie- Dick en Joke  presteren het toch ie
dere keer weer  om ons een leuk en interessant  blad voor te schotelen.
 
2019 staat alweer voor de deur met tal van uitdagingen, die  ons weer  bezig zul
len houden en ik hoop die samen met jullie in een goede gezondheid tegemoet te
treden.                                         Jan Levers

Aart en Bart bouwen aan het nieuwe zonnescherm

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering

werd de prijs voor de "Langste Zonnebloem 2018"

uitgereikt. De prijs, gemaakt door Joke Groskamp,

bestond uit een fraaie schotel in de vorm van een

zonnebloem. En de gelukkige winnaar was Flip

Henstra met 3m28! DS
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Workshop Bloemschilderen
Bij de uitgebreide lunch heerlijk buiten op het terras bij Zaaigoed op de Berkenlaan,
stelde iedereen zich voor en daarna had Erica alle materialen klaargelegd, o.a prachtig 
aquarelpapier, aquarel/acrylverf, verschillende soorten potloden (hard/zachtheid)
grafietpotloden, gummetjes, schildersezels en persoonlijk ontvingen we een mooi
schetsboekje dat we mee mochten nemen zodat we thuis konden oefenen.
 
De eerste les begonnen we met droedelen, sommige cursisten hadden nog nooit van
het woord gehoord. Je mocht tijdens de droedeltekening niet je potlood van het papier
halen. Na deze oefening gingen we een tekening maken van een gedeelte van de tuin,
dus kaderen.
De moeilijkheid was vaak het perspectief goed op papier te zetten en de diepte in je
tekening te krijgen, maar met behulp van Erica's informatie hebben we toch heel wat
geleerd. Ook kregen we via de mail huiswerk, een schilder bestuderen waar je belang
stelling voor hebt en tijdens de volgende les iets ten uitvoer brengen.

Ook een les waar we in een half uur iets op papier moesten zetten en daarna hetzelf
de onderwerp in 10 minuten, daarna in 4 minuten. Ook dat was een opgave, maar je
leert zeer goed kijken en de bedoeling van deze oefening was dat je losser en vrijer
gaat schetsen. Ook maakten we een aquarel, waar door een ander weer naar haar
inzicht iets werd veranderd, wat niemand echt leuk vond. Maar uiteindelijk vond ieder
een het toch een zeer verrassend resultaat!!

Al met al hebben we alle cursusdagen altijd heerlijk buiten kunnen schilderen en in een
super relaxte  sfeer met gezellige, beginnende ZWN “kunstenaressen”.
Dank Erica voor jouw enthousiaste inzet!!                                              Sjoeke

Schildercursus bij Zaaigoed op de Berkenlaan. Nazomer. Foto Sjoeke

Armband van cups!
Workshop Recycling: Armband

maken van koffiecups
 
Tegen 10 uur zaten alle deelnemers (8
dames en 1 heer) rondom de tafel in het
prachtige tuinhuis van Stichting ZAAI
GOED op Berkenlaan 15, waar de koffie
al klaar stond en uiteraard in deze Sint
periode een speculaasje! Het feest begon
met het uitzoeken van verschillende 
glimmende, gekleurde  koffiecupjes en
daarna mochten we elk cupje om een
potlood buigen om  zo de ronde vorm te
krijgen.

Dat was in het begin voor menigeen nog
best een “zware klus”, vooral voor de
vingers, want het vergde nog wel wat
kracht om ze te buigen, maar zoals het
spreekwoord zegt: "Oefening  baart
kunst". Toen moesten er gaatjes in de
cupjes geprikt worden om ze daarna met
elastisch garen aan elkaar te rijgen. De
dames van Zaaigoed, die elke week op de
Zintuigentuin komen, werden goed gehol
pen door Liesbeth en Carla. Er werd veel
gelachen, wat zeer ontspannend werkte
tijdens sommige moeilijke momenten in
het begin.

Gezien de uitlatingen  van de mensen heb
ik begrepen dat ze het een zeer geslaagde
workshop vonden en het voor herhaling
vatbaar is.

Martien, de enige heer (uit de winkel van
ZWN) heeft zonder hulp zijn armband
gecreëerd en als waardering zeg ik Cha
peau!! Allen heel hartelijk dank voor jullie
enthousiasme en de gezellige vrolijke
morgen bij Stichting Zaaigoed!      Sjoeke

Erika Meershoek van Zaaigoed  foto SjoekeAlie de Kuyper achter de schildersezel

Om tot een mooi resultaat te komen heb je wel

wat spierkracht nodig!                    Foto Sjoeke
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Nieuws Natuurvriendelijk Tuinieren
 

Massaal Kepen onder de beuken
 

De keep is een van onze fraaiste wintergasten. Het is de Vink van het noorden.
Ze zijn momenteel op trek en zwermen vanuit Scandinavië met miljoenen uit over
Europa. Ook in Nederland zijn deze noordelijke neven van de vink nu massaal te

zien.
In oktober en november trekken grote groepen kepen door Nederland. Kepen
zijn net zo groot als vinken, maar vallen vooral op door de combinatie van witte
buik en oranje borst. Bij het opvliegen is de witte stuit opvallend. Kepen zijn ook
goed herkenbaar aan hun geluid. Ze roepen een nasaal kjèèp, vooral als ze willen

landen of al aan de grond zitten.
Het is de ideale tijd om naar deze relatief onbekende, maar zeer fraaie vogel op
zoek te gaan. Kijk dan vooral in beukenbossen (Bloemendaalse Bos, Groenen

daal). Maar ook op ZWN zijn ze al gesignaleerd!

Wat te doen in dit seizoen
De redactie kreeg uitsluitend positieve
reacties op de eerste aflevering van deze
nieuwe rubriek, dus we gaan vrolijk ver
der! We gaan nu echt de winter in, maar
voordat de winterslaap ons overmant is
er toch best wel wat in de tuin te doen.
 
Zo kun je, wanneer de struiken in rust zijn,
van november tot februari stekken nemen
van diverse kleinfruit soorten. Doordat de
struik dan geen blad heeft, zie je goed
welke twijgen gezond zijn en groeikracht
hebben. Een zonnige, droge en niet te
koude winterdag is het meest geschikt
voor dit klusje. Als het regent is de kans
op schimmelinfecties een stuk groter en
bij vorst heb je kans dat de wond invriest.
Gebruik altijd een scherpe snoeischaar bij
het stekken en zorg voor een mooie,
gladde knip zonder scheuren. Zo geneest
de snoeiwond sneller. Knip stek altijd met
een schone snoeischaar; ontsmet de
schaar zo nodig vooraf met brandspiritus
om eventuele infecties te voorkomen. Op
de zeer informatieve website www.hout
wal.be vind je meer informatie.
Het is nu weer de tijd om een teeltplan op

te stellen voor het komende jaar. Dan
weet je meteen wat je moet bestellen!
Ook kun je nu mooi al je gereedschap
controleren, schoonmaken, slijpen en in
vetten. Je kunt in december nog spinazie
zaaien in de platte bak of onder een plastic
tunnel. Gebruik dan wel een scherpzadige
soort zoals Amsterdams Reuzenblad. En
is de druif al gesnoeid?? Om toch wat vi
taminen binnen te krijgen kun je binnen
op de vensterbank tuinkers zaaien. En
terwijl die ontkiemt kun je in de zadengid
sen vast genieten van het nieuwe aanbod.
Denk ook aan het schoonmaken van de
nestkastjes. Dat kan het beste gedaan
worden na de eerste nachtvorst, want dan
zal er geen ongedierte meer actief zijn.
 
Als de feestdagen dan weer achter de rug
zijn is het tijd om zaaikistjes en verspeen
bakjes te verzamelen. Verder is het een
rustige maand. Tijd om zaaigoed te bestel
len, de bestellijsten moeten uiterlijk in de
eerste week van januari worden ingele
verd in de brievenbus van de WINKEL. En
dan maar wachten tot eind januari de
bestellingen kunnen worden afgehaald!

Ingekuilde bewaargroenten moeten deze
maand bij strenge vorst extra worden
beschermd. Probeer thuis behalve tuin
kers ook eens mosterd of alfalfa te zaaien.
In de tweede helft van januari kunnen de
eerste vroege wortelen in de platte bak
gezaaid worden en de tuin- of labboon kan
nu in perspotjes worden gezaaid onder
koud glas (platte bak, plastic tunnel of
onverwarmde kas).
 
In februari gaat alles – mits het geen al te
strenge winter wordt – weer langzaam van
start. We kunnen al heel wat zaaien onder
koud glas, zoals radijs (wel voldoende
luchten, anders krijg je weinig radijs en veel
loof), krop-, snij- en pluksla, vroege
bloemkool, raapstelen, doperwten en
peultjes. Rabarber kun je vanaf half febru
ari afdekken om de oogst te vervroegen. 
Bij vorstvrij weer kunnen appel, peer en
kleinfruit nog gesnoeid worden. Vroege
aardappelen laten we in bakjes voorkie
men op een lichte, koele plaats.
En dan wordt het langzaam weer tijd om
in de volle grond te zaaien. Maar daarover
vertel ik dan in de volgende Tuinfluiter.

Bodemdiertjes
In ruim 200 tuinen en parken vonden
856 waarnemers in oktober meer dan
7500 ‘bodemschatjes’. De resultaten
van de 4e Bodemdierendagen laten in
teressante dingen zien. Behoorlijk wat
deelnemers hadden moeite met het
vinden van bodemdieren. Dat heeft
waarschijnlijk met de enorm droge
zomer te maken.
 
In de Bodemdieren Top 3 van 2018
gaat de pissebed aan kop, terwijl ze in
het natte najaar van 2017 maar op
plaats vier stonden. Pissebedden zijn
dit jaar dus het vaakst gevonden: in
wel 89% van de meer dan 200 onder
zochte tuinen, parken en schoolplei
nen. Op twee en drie volgen de re
genwormen (85%) en de spinachti
gen (82%).
 
De zomer van 2018 was extreem
warm en droog. Daardoor waren er
veel minder naaktslakken; dat komt
omdat ze gevoeliger zijn voor de
droogte en de hitte dan de andere 
bodemdieren. Naaktslakken ruimen
veel restjes (dood) organisch materi
aal op.        (Bron: Nature Today)
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Los Zand...
Jan Levers, onze nieuwe voorzitter,
neemt zijn taak heel serieus op. We
tende dat het voorzitterschap bij
ZWN een veeleisende tijdbesteding
is, heeft hij zijn pensioenering dit na
jaar laten ingaan. We hopen natuurlijk
dat hij een prettige en zinvolle perio
de ingaat en er ook nog ruimte is om
van zijn vrije tijd te genieten.
 
Nederland is een bordjesland. Als je
ergens rondfietst is er altijd wel een
verbods- waarschuwings- of uitleg
bordje te vinden, al sta je midden op
de hei. En zo dus ook bij ZWN. Al
leen zijn de uitlegbordjes door de
tand des tijds onleesbaar geworden.
Spannend; bij welk plantje hoort dit
bordje? Eigenlijk is dit al voldoende: je
stond er even bij stil. 
 
Binnenkort kunnen we weer zaden
bestellen. Je hebt dan de keuze tussen
biologisch geteeld zaad en de "gewo
ne". Over het algemeen wordt gezegd
dat "Bio" beter smaakt, ruikt en
bloeit. Aardig om dat eens te testen.
Een bedje van het een en het ander
en dan vergelijken. 
 
Tuinders die de achteruitgang gebrui
ken en achterop de fiets een kind
hebben en voorop een dagoogst
groenten, hebben de grootste moeite
om door het hek te komen. De deur
wil zo snel mogelijk dicht, terwijl jij
veel tijd nodig hebt om er door te
komen. Je kan het je ook makkelijk
maken en een stukje omrijden. Velen
doen dat dan ook. 
 
De kantine wordt binnenkort gerund
door de tuinders en niet meer door
een vaste ploeg vrijwilligers. Door de
een of andere oorzaak werd die ploeg
geplaagd door een chronisch tekort.
Nu komen we allemaal aan de beurt
om koffie te zetten, taart te snijden
en patat te bakken. En op een opge
wekte manier aan de man te bren
gen. 
 
Het prijsvraagje in de vorige Tuinflui
ter liet een verzameling Hop-bloemen
zien, zgn. hopbellen. De enige inzen
der had het goed!
 
U weet toch dat u goedkoop uit bent
door te bestellen bij Garant Zaden en
óók nog onze vereniging steunt?!

Even voorstellen: De Vogelaar van ZWN
Met het vertrek van Eef van Huijssteeden
van ons volkstuinencomplex is ook een
enorme berg kennis over vogels van onze
tuinen vertrokken. De komende jaren zal
ik proberen het gat dat Eef aan vogelken
nis achterlaat, weer te vullen.
Mijn naam is Nico de Bont. De meeste van
jullie zullen mij kennen van de winkel en
als de man die regelmatig met de trekker
big bags over ons complex verdeelt en bij
grote droogte de jonge boompjes van
water voorziet. 
 
Na wat omzwervingen op de Lijsterbe
slaan en de Maluslaan ben ik sinds januari
van dit jaar op de Singel neergestreken.
De allerlaatste tuin. Niet zonder reden;
want deze tuin grenst aan een stukje wild
en onbewerkt land. Dit lapje ongerepte
natuur bevat een unieke flora en fauna met
een grote variatie aan vogels. Naast tuin
der ben ik ook actief binnen de Vogelwerk
groep Zuid Kennemerland. Vanuit deze
organisatie kende ik Eef dan ook al voor
ik als tuinder bij ZWN actief werd.
Als de vogelaar van ZWN ga ik proberen
om in iedere editie van de Tuinfluiter wat
wetenswaardigheden van de vogels op ons
complex te schrijven. Heeft u vragen over
vogels? Schroom niet om mij aan te schie
ten. Ik zal uw vraag met plezier beant
woorden.
 
Vogels voeren het hele jaar rond
 
Vogels op onze tuinen zijn (meestal) leuk.
Zelf vind ik het altijd heel grappig wanneer
in mijn tuin aan het spitten ben, ik een
bijzondere band krijg met mijn vaste be
zoekers de Roodborst en de Merel. Ga ik
spitten dan zitten zij op een paar meter te
wachten tot ik even pauze neem om
meteen de pas omgespitte grond te in
specteren op wormpjes en insecten. Voor
tuinders zijn met name de Houtduif (vind

onze boontjes heerlijk) en Halsbandpar
kiet (gek op onze appels en peren) minder
populair. 
Van oudsher zijn we vertrouwd met het
voeren van de vogels in de winter. Tot
voor kort was het gebruikelijk om in de
overige jaargetijden de vogels niet te
voeren. Zouden ze lui en dik van worden.
Inmiddels is dit inzicht gewijzigd. Vogels
eten niet meer dan zij nodig hebben. Het
bijvoeren in de overige seizoenen is zeker
wenselijk. Het is een welkome aanvulling
wanneer de ouders de jongen voeren. De
jongen hebben veel eiwitten nodig, dus alle
insecten en rupsen gaan naar de kids. Ze
hebben dan vaak zelf een te kort aan
voedsel en dan is ons aangeboden voedsel
ideaal om zelf van op te vetten.
Welk voer mag ik absoluut niet aanbieden?
Als we vogels gaan voeren is er een aantal
zaken dat je de vogels zeker niet moet
aanbieden.
 
- Gezouten pinda’s en pindakaas
Voer de vogels nooit gezouten pinda’s en
mensen pindakaas. Hier zit veel zout in en
dat is nou net iets waar de nieren van
vogels heel gevoelig voor zijn. Als je pinda’s
of pindakaas aanbiedt, gebruik dan onge
zouten pinda’s en speciale vogelpindakaas.
-Zachte of vloeibare vetten en melk
Geef ook nooit vloeibare of zachte vetten.
Dit gaat vaak in hun verenkleed zitten
waardoor de isolatie van het verenpak
verstoord wordt. Melk werkt voor vogels
laxerend waardoor vogels juist een vocht
tekort kunnen oplopen.
- Brood
Geef vogels ook geen brood. Ook hier zit
voor vogels teveel zout in.
- Beschimmeld voer
Geef nooit beschimmeld voer. Hier zitten
gifstoffen in waar vogels aan dood gaan.
Nico
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Lekker: Appel-Pompoen ovenschotel!!

Het oogstseizoen heeft vast weer een flinke hoeveelheid appels en pompoenen opge
leverd, die natuurlijk ook weer verwerkt moeten worden. Daarom nu een gemakkelijk
recept voor een heerlijke ovenschotel met pompoen en appel waarmee je in zo’n 3
kwartier een maaltijd voor 2-3 personen op tafel zet.  
 
Wat heb je nodig:
1 pompoen, 1 grote appel, 1 ui, een handje grof gehakte walnoten of hazelnoten, salie
of tijm, kerriepoeder, zwarte peper en olijf- of zonnebloemolie.
 
Voor dit recept gebruik je ongeveer 2/3 van een pompoen, een appel en een ui. Schil
de pompoen, verwijder de pitten en draden en snijd hem in niet te grote stukken. Snij
ook de appel en de ui in stukken. Verwarm de oven voor op ongeveer 190 graden.
Meng in een ovenschaal de pompoen, appel en ui. Strooi er ruim kerriepoeder en
zwarte peper over en voeg wat tijm of salieblaadjes toe. Besprenkel het mengsel met
een flinke scheut olie. Schudt alles goed door elkaar en zet het in de oven.
Na een minuut of 20 schep je de pompoen om, zodat alles even goed gaar wordt. In
totaal heeft het gerecht ongeveer 30 tot 40 minuten nodig. De gehakte noten bak je
de laatste 10 minuten mee. Bij  gerecht zijn aardappels eigenlijk niet nodig. met een

Omdat iedereen in september nog in de zomers

tand verkeerde, moesten de viooltjes bij Praxis in

de aanbieding. Daar profiteerde Flip van en ver

fraaide op die manier het Henstraplein.

De schoffelaarsters van de Singel en Ma
luslaan met Algemeen Werk. Eind septem
ber.
v.l.n.r. Pauline H23, Christina S5, Ans
N1, Elly L5 en Margareth H9. Foto Sjoeke

Ledenmutaties
Aan het eind van het jaar gaan er altijd een
aantal tuinen over naar aspiranten die op
de wachtlijst staan.
Er zijn nog onderhandelingen gaande maar
deze tuinders kunnen alvast aan de slag:
Tanja Dekker, Maluslaan 10
Alma Verheijde, Berkenlaan 14
Anja Schutte (van L31 naar S11)

Als aandenken aan Tous een door haar gemaakte foto. Op haar fraaie tuin kwam ze altijd wel wat bijzon

ders tegen dat ze wilde vastleggen. In dit geval is het even goed kijken wat ze voor de lens had!
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Nicolette, voorzit
ter Tuincommissie
Als u dit stukje leest zijn onze tuinen in de
winterrust. Waar de ene tuinder hoopt op
nog wat zachter weer om nog het een en
ander te kunnen doen, hoopt de ander op
flinke vorst zodat de pas gespitte bemest
te tuin hier voordeel van heeft. 
Rond de afsluiting van het seizoen is er een
piek in ledenmutaties, daardoor gaan er
de komende tijd een aantal nieuwe tuin
ders aan de slag. Ik zou zeggen maak eens
een praatje, heet ze van harte welkom en
help ze op weg.
 
Het afgelopen seizoen kende zo zijn uitda
gingen met vooral de weken met de grote
warmte en droogte van deze zomer. Zo
wilden sommige gewassen slechter groei
en. Ik heb veel gehoord dat de aardappelen
wat kleiner bleven en bij sommigen de
snijbonen wat taai. Maar er waren juist ook
dingen die geweldig gingen zoals waterme
loenen en paprika’s. Er was in elk geval
genoeg te oogsten. 
 
Wist u dat het gras in droge periodes geen
water nodig heeft. Het kleurt weliswaar
geel en ziet er verdort uit maar zodra er
weer neerslag valt trekt dat direct bij. Een
tip die ik zou willen geven is dat door mulch
te gebruiken u uw gewassen minder water
hoeft te geven in grote droogte. Bijko
mend voordeel is dat het tevens helpt het
onkruid te onderdrukken. 
 
Over onkruid gesproken… u heeft vast
ondertussen wel gemerkt dat de tuinkeu
ringen zijn geweest. Dit jaar is er met name
gekeken naar de voorborders. Een aantal
van u hebben lintjes gevonden aan jonge
aanwas die niet thuis horen in de voorbor
ders. We hopen dat u begrijpt dat dit er
echt uit moet. Verder is de tuinkeuring
altijd een momentopname. Heeft u een
slecht of te verbeteren gekregen, en ik heb
u nog niet gesproken, dan wil ik graag
samen met u kijken naar waar de verbe
terpunten zitten. Eén van de keurders gaf
deze keer zelfs tips voor de tuinders mee
op het keuringsformulier. Het is fijn als
mensen hun kennis willen delen. De
meeste ploegleiders van het algemeen
werk doen dit al jaren en schroom dan
ook niet om eens te vragen wat hun advies
zou zijn. En ook in de winter kunnen we
veel doen op de tuin zolang er nog geen
vorst in de grond zit. Aangezien alles
langzamer groeit kunt u de tuin prima op
orde brengen zodat u in het voorjaar met
een schone lei van start kunt gaan. Overi

gens is er bij de keuringen dit jaar rekening
gehouden met de verschillende manieren
van tuinieren. 
 
We kunnen weer plannen gaan maken
voor het nieuwe seizoen. Denkt u aan de
plaats waar de aardappelen mogen staan
dit i.v.m. de aardappelziekte. Voor 2019 is
dit  in het midden van uw beteelbare ge
deelte. Wilt u afwijken van deze standaard
die wij al jaren hanteren dan graag even
contact met ondergetekende opnemen.
 En dan nog even dit; Veel problemen met
buren ontstaan door overlast van bomen
en onkruid. Dat laatste is duidelijk, dit
doen we simpelweg door onkruid te ver
wijderen voor het zaad vormt. Het twee
de is wat lastiger. We willen graag fruit-
en notenbomen in onze tuin en dat mag
ook. Maar let op: niet te dicht op de erf
grens. Kies fruit- en notenbomen die niet
hoger worden dan 5 meter. Zet ze niet zo
dat de buren er de schaduw van hebben.
Let op dat u geen eiken, elzen, berken,
wilgen etc plant op uw tuin. Deze groeien
binnen enkele jaren uit proporties en als
vereniging brengt dit veel kosten met zich
mee om later te verwijderen. En als het
tegen zit krijgen we zelfs geen kapvergun
ning met alle gevolgen van dien. Dat zeg

gende zijn bomen ook noodzakelijk voor
vogels om hun nesten in te maken.  Een
boom planten doe je voor de toekomst
dus denk daar eens over na.
 
Tot slot: tuinieren is een mooie hobby.
Het bezig zijn in de buitenlucht en de be
weging is gezond voor lichaam en geest.
En dan hebben we het nog niet eens over
de voordelen van de eigen geteelde biolo
gische groenten die velen van ons telen.
Om dit doel te bereiken stoppen we alle
maal minimaal 8 arbeidsuren per week in
onze tuin en soms wel 20. De enige tijd
van echte rust is tijdens de komende vorst
in de winter maar zelfs dan …
 
Nicolette Hulsbergen
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De cursisten gingen huiswaarts met de door hen

gemaakte bloemstukjes.         Foto's Sjoeke

Anneke en Alie bezig met hun creatie. De bloemen

en ander steekwerk kwamen van eigen tuin. 

Verslag van Workshop Bloem
schikken “Tafelversieringen”
 
Gezellig in het prachtige tuinhuis op
de Zintuigentuin van Zaaigoed vertel
de Dennis dat hij een keer in Amster
dam op de “Tuin van Jan” vertoefde.
Hij ontmoette daar de eigenaar van
die tuin, Ben, die veel aan bloemschik
kunst bleek te doen.  En wel voorna
melijk aan de Japanse tak: Ikebana. Je
hebt in ons land zelfs een vereniging ,
de NIV, die deze richting stimuleert.  
 

In Nederland wordt onderwezen vol
gens vier stijlen. Dat zijn Dekrobo,
Ohara, Sogetsu en Ichiyo.
Op tafel lagen mooie handleidingen,
oa. het Handboek Bloemschikken en
Bloembinden van M.A. Alberts. 
Toen wij dit allemaal tot ons hadden
genomen, begonnen we aan onze op
gave.
De jampotjes werden eerst gerang
schikt (iedereen had er 5 stuks in di
verse maten). Eerst mochten we er
stevig groen in zetten,  zodat de bloe
men of takken er goed in bleven staan
en niet kantelden.
 
Tips van Ben:
1- Goed op de kleuren letten
2- Aan de hand daarvan geef je het
vorm
3- Niet te veel groen dat wordt saai.
4- Niet te hoog,  als de tafelversiering
te hoog is zie je je overburen niet
5- Bloemen niet met snoeischaar,
maar met een mesje afsnijden
 
Gebruikt materiaal: Flip had al van
alles vergaard op de tuin (met toes
stemming van de tuinders) (Hiervoor
onze dank Flip!) Kaardebollen, Visalis,
sierappeltjes, Ierse bellen, klimop
etc. Iedereen was zeer geconcen
treerd bezig en na onze klus had Ben
alle potjes buiten op de tafel gezet en
een mooie compositie gemaakt van
het kleurrijke geheel en allemaal
keken we er met bewondering naar.

Niemand nam het mee naar huis
zodat de “Zaaigoedbewoners” er nog
een tijdje van konden genieten.
Ben en Dennis bedankt en tot de vol
gende cursusdag.               Sjoeke

Ben, de cursusleider
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Eetbare (wilde) vaste planten
We hebben waarschijnlijk allemaal in onze
tuin naast het eenjarige moestuingedeelte
ook wel een stukje grond waar (wilde)
vaste planten en sierplanten zich thuis
voelen. Wist u dat die vaak ook eetbaar
zijn? Het leek me wel leuk om een aantal
van die planten hier uit te lichten en ze wat
meer bekendheid te geven.

Zo is daar bijvoorbeeld de ZWARTE

APPELBES (aronia melanocarpa), een
bladverliezende struik die in mei en juni
met witte bloemen bloeit en in september
eetbare zwarte bessen geeft, die 6-9 mm
groot zijn. De bessen kunnen worden
verwerkt tot sap, jam of gelei en bevatten
veel vitamine C.
Ook LIEVEVROUWEBEDSTRO (galium
odoratum) is zo’n overblijvende, winter
harde plant die het ook goed doet in de
schaduw en halfschaduw. Het is een bo
dembedekker met eetbare delen. De
bloem en het blad kunnen gedroogd wor
den gebruikt voor een bijzondere lieve
vrouwebedstro-trilpudding of een meid
rank (recepten op de website ecolonie.eu)

of als kruidenthee.
En wat dacht u van de MISPEL (mespilus
germanica)? Deze struik of kleine boom
uit de rozenfamilie bloeit in mei met grote
witte bloemen. De vruchten groeien op

tweejarig hout en zijn pas eetbaar als ze
zacht zijn geworden (beurs) en kunnen
daarom het beste worden geplukt in de
late herfst en winter na de eerste nacht
vorst. Je kunt ze gebruiken voor een
heerlijke mispelmousse of mispelcompote
en ook mispellikeur is niet te versmaden.
Natuurlijk vergeten we niet de EEUWIGE
MOES of SPLIJTKOOL (brassica oleracea
var. ramosa). Dit is een kool die in princi
pe niet bloeit (de bloem is overigens wel
eetbaar) maar alleen vegetatief kan wor
den vermeerderd door stekken afleggen.
Van deze vaste plant zijn de bladeren
eetbaar. Ze kunnen vanaf maart tot in de
winter voortdurend worden geplukt en
bereid als spinazie of in een stamppot,
maar het jonge blad kan ook rauw gegeten
worden.
Bij de kruiden denken we meestal aan de
bekende soorten zoals salie, tijm en roze
marijn. Maar denk ook eens aan CI
TROENVERBENA (aloysia citriodora).

Deze plant is een niet winterhard kruid uit
de ijzerhardfamilie die graag op een be
schutte zonnige plek staat en, zoals de
naam al zegt, een sterke citroengeur heeft.
De bladeren en bloemen zijn op verschil
lende manieren te verwerken, zoals in de
sla, vis- of kipgerechten. Probeer er ook
eens thee van te maken! Een andere toe

passi
ng is
een 
bosje 
citro
enver
bena 
in de
kledi

ngkast, dat zorgt voor fris linnengoed.
 
 
Tenslotte is er de Paardenbloem (taraxa
cum officinale), die in april hele weilanden
goudgeel kan kleuren en bijna het hele jaar
door bloeit. Iedereen kent natuurlijk ook
de pluizenbollen als de bloem is uitge
bloeid. Van de bloemblaadjes kan jam of
siroop gemaakt worden, maar ze zijn ook
te gebruiken in sla of bloemenboter. En
aanstippen met het witte melksap uit de
stengel helpt om wratten op een natuur
lijke wijze te laten verdwijnen.
 
Natuurlijk kunnen in de tuin ook nog di
verse PADDENSTOELEN worden ge
kweekt. Maar daar  ga ik me een andere
keer nog wel in verdiepen.    JG

Bescheiden, maar vuurrood en een hoop lawaai: de

hakselaar in actie op de Berkenlaan. Hein, Flip en

Ab voedden hem. 
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Winkelnieuws
De winkel is even in winterrust. De deur mag dan wel gesloten zijn, achter de schermen
wordt alweer hard gewerkt aan het tuinseizoen 2019. De potgrond- en tuinaarde-be
stelling zijn de deur uit en de catalogi van Garant en Van der Wal zijn gearriveerd.
 
Beide gidsen zijn toegevoegd aan deze Tuinfluiter. De gids van Van der Wal bevat dit
jaar zowel de gewone zaden als de bio-zaden, wat enigszins verwarrend is. De gewone
zaden bestellen wij altijd bij Garant, wat een mooie korting oplevert, die grotendeels
wordt doorberekend aan de leden. Sinds vorig jaar nemen wij bio-zaden af bij Van der
Wal, hetgeen ook een mooie korting oplevert. Om de optimale kortingen te krijgen
vragen wij u het volgende: 
 
Gebruik bij het bestellen van gewone zaden de Garant-bestellijst en voor de bio-zaden
de Van der Wal-bestellijst. De bio-zaden staan in de catalogus van Van der Wal in het
groen vermeld.
 
Volledig ingevulde lijsten graag vóór 10 januari 2019 in de brievenbus deponeren van
de winkel, dus NIET in de bus van de bestuurskamer of de bus aan het voor hek.
 
De winkel mag dan wel gesloten zijn, maar mochten medewerkers op de tuin aanwezig
zijn, dan zijn deze doorgaans wel bereid om bijvoorbeeld even een gasfles te wisselen
of wat meststoffen te verkopen.
De medewerkers zijn momenteel:  Hermy en Nico de Bont, Thea Loffeld, Joke
Groskamp, Carla Levers, Hetty van Slooten, Marianne Verschoor, Martien v. Woerkom
en Leo Pel. Spreek ze aan als u met spoed wat nodig hebt.
 
De winkelcommissie wenst u hele fijne feestdagen toe en alvast een groeizaam 2019.
 
Leo Pel

Tous Wijkhuizen
overleden

Zoals iedereen
heeft kunnen lezen
in de Nieuwsbrief is
Tous Wijkhuizen op
2 oktober jl. geheel
onverwacht overle
den. Tous was be

kend bij veel tuinders, want lange tijd
was zij lid van de winkelcommissie en
na het vertrek van Tiny Groot heeft
zij daar gedurende een aantal jaren

voortvarend de leiding op zich geno
men. Op haar tuin aan de Maluslaan

10 was ze vaak te vinden met haar ca
mera in de aanslag, een van haar an
dere hobby’s. Daarnaast was ze o.a.

actief als stadsgids. Kortom, Tous had
een rijk gevuld leven en niemand kon
voorzien dat dit zo abrupt zou eindi
gen. Bij haar begrafenis waren veel
tuinders aanwezig om afscheid van

haar te nemen. De winkelcommissie
denkt met respect terug aan haar. JG

Van de Bestuurstafel
We zijn diep het najaar in gedoken. De
tuinen zijn nat en het grondwater is weer
vertrouwenwekkend hoog. Een goede
schep in de tuin en je komt al bij de eerste
plas. Het is dan ook weer rustig op het
tuincomplex. De meesten wachten beter
weer af.

De bestuurders en vrijwilligers werken
gestaag door. We hebben sinds de alge
mene ledenvergadering een nieuwe voor
zitter: Jan Levers, en een nieuwe voorzit
ter tuincommissie: Nicolette Hulsbergen.
Heerlijk dat het bestuur weer volledig is.
We zijn al weer aan het nadenken over
komende ALV: statutair treden de pen
ningmeesters en de coördinator kantine
af. Wellicht gaan zij nog een periode ver
der, wellicht zijn er andere kandidaten die
het stokje willen overnemen.

In oktober heeft de tuinkeuring plaatsge
vonden. De meeste tuinen scoorden naar
verwachting. Slechts een enkele tuin werd
als slecht beoordeeld.
In het najaar hebben we afscheid moeten
nemen van een tweetal tuinders die over
leden zijn: mevrouw Tous Wijkhuizen van
Maluslaan 10 en mevrouw Nienke Bolken
stein van Hazelaarlaan 16. Vreemd om een
poos met elkaar op te trekken en dan zo
plotseling te horen dat beide dames over
leden zijn. Veel sterkte voor familie,
vrienden en buren. Als laatste hebben we
afscheid genomen van Lida van der Scheur
- Wijkhuisen. Sterkte voor Bert, de kinde
ren en hun geliefden.

De Algemene Ledenvergadering is heel
plezierig en in goede sfeer verlopen. We
hebben samen gesproken over een uit

breiding van vrijwilligers voor de kantine.
Dat is beslist noodzakelijk voor de bemen
sing. Na de vergadering hebben zich twee
nieuwe vrijwilligers gemeld. Dank! En een
aantal mensen hebben zich gemeld om
eenmalig bij te springen bij de kantine. In
de voorjaarsvergadering zullen we een
voorstel voor wijziging van het huishou
delijk reglement op tafel leggen, zodat
leden opgeroepen kunnen worden om een
keer per jaar kantinedienst te doen. U
hoort hier nog over.

Dan nog een nieuwtje: het bestuur heeft
een eerste oriënterend gesprek gehad
over zonnepanelen. We gaan het idee
uitwerken en de kosten en opbrengsten
op een rij zetten. U hoort nog van ons!
Trees van Gastel, secretaris
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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: Jan Levers (M12)
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 maart (Lentenummer)

"Ik doe m'n best", schijnt Bert te willen vertellen,

"maar het blijft een rommelig stukje".  Het bestuur

is van plan om tussen de Noorderlaan en de op

stallen van de "manege" een nieuwe haag of een an

dere afscheiding te maken.  Foto Sjoeke

Bloemendaalseweg 47
2061 CB Bloemendaal

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

Maak de bij blij!
Bij deze Tuinfluiter hebben alle tuinders
inmiddels de zadengidsen ontvangen, dus
iedereen kan weer aan de slag om zijn of
haar keuze te maken voor het komende
seizoen. Misschien is het een goed mo
ment om ook eens te kijken naar zaden,
bollen of planten die in de tuin een feest
zijn voor de bijen, vlinders en ander flad
derend spul dat voor een goede bestuiving
zorgt en wel een beetje ondersteuning kan
gebruiken.     
 

Bij de zaden zou je dan kunnen kiezen voor
phacelia, zonnebloem, incarnaatklaver,
zwarte mosterd of cosmea (foto). Een
goede keuze voor bloembollen zijn bij
voorbeeld boerenkrokus, blauwe druifjes
of botanische tulpjes.
 
Wil je zo lang mogelijk genieten van een
bloeiende tuin, dan kun je ook zoeken
wanneer een plant bloemen geeft, zoals
lavendel, sterjasmijn, klimhortensia en
kamperfoelie die aan het begin van de
zomer bloeien. In de nazomer zie je dan
meer de zonnehoed, trompetklimmer en
zonnebloem. Ook zijn er bloeiers waar je
gedurende het hele seizoen van kunt ge
nieten: de echte geranium, korenbloem,
vlinderstruik en natuurlijk diverse kruiden
zoals tijm, rozemarijn, bieslook of dille.
 
Er is natuurlijk veel meer mogelijk. Je zou
natuurlijk ook nog kunnen zoeken naar
geschikte bloemenmengsels. Op de web
site www.drachtplanten.nl is veel meer
informatie te vinden.           JG

Onderhoudsbeurt
tuinmachines
Nù is het de tijd om onze machines schoon
te maken, te smeren en evt. te repareren.
Van de Meij de Bie is een bekend bedrijf
bij ZWN.
Als er meerdere tuinders zijn die van hun
service gebruik willen maken, dan kunnen
we een datum afspreken om de kettingza
gen, frezen of maaiers te  laten ophalen.
Zijn we goedkoop en milieubewust bezig.
Opgeven bij de redactie.
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