
Aanhangerverhuur
en grond bestellen
Zoals in de nieuwsbrief van 26 juni al
vermeld gaat Nico de Bont twee taken
overnemen, één van Flip (aanhanger ver
huur) en één van Rob de Zwart (bestellen
bij van Schagen). 

De website is op genoemde onderdelen
aangepast, daar staan nu de gegevens hoe
Nico te benaderen.
Flip en Rob; dank voor de vele, vele uurtjes
die jullie in deze service gestoken hebben! 

Agenda
 

Laatste zondagsopening
Kantine 29 september

 
Pers-appels inleveren loods

Einde explosiemotorenverbod
zaterdag 5 oktober

 
Algemene Ledenvergadering
Kantine,  26 oktober, 14.00u.

 

Grote, kleine hulp op de tuin
 
Het is donderdagavond, 18.30 uur als de telefoon gaat.  
Aan het nummer zie ik dat het onze dochter Tamara is. “Hoi mam, hoe gaat het?
Jesse en Eva willen je even spreken”. Al snel krijg ik Jesse aan de telefoon die het
woord doet. Op de achtergrond hoor ik Eva hem enthousiast  aanvullen. “Oma,
wij willen komen logeren, en ook jou in de tuin komen helpen! “. 
(lees verder op blz. 2)
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Verslag Alg. leden
vergadering AVVN
Recent was de Algemene Ledenvergade
ring van de AVVN. Jan Levers en onder
getekende zijn hiernaar toe geweest. Vaak
zijn de ledenvergaderingen boeiend, maar
niet zo relevant voor het dagelijkse werk
op de tuinen. Deze keer lagen onderwer
pen op tafel die op de lange termijn ons
allemaal zullen raken.

Er zijn nieuwe statuten afgesproken. De
belangrijkste reden hiervoor was dat de
AVVN op zoek naar nieuwe leden is. We
willen het lidmaatschap voor een bredere
groep open stellen dan voor volkstuinver
enigingen. Misschien de Doetuinen, de
stadsparken, individuen, de tuinen van
Mien Ruis etc. Dat is belangrijk om het
groene geluid in Nederland sterker te
laten klinken. De AVVN wil breder in
netwerken functioneren en een bredere
achterban hebben.

Wat is de nieuwe naam die daarbij hoort?
Er zijn een paar voorstellen gepasseerd:
amateurtuinen, volkstuinen, recreatietui
nen, tuinparken… Vooralsnog is er nog
geen goede naam gevonden die voor alle
betrokkenen de lading dekt. En dat is be
langrijk voor onze eigen identificatie maar
ook voor de duidelijkheid naar de organi
saties met wie we omgaan, zoals de ge
meente.

Verder is er gesproken over de admini
stratie: moet de administratie van de
AVVN leidend zijn of moeten verenigingen
zorgen dat de gegevens bij de AVVN le
denadministratie op orde zijn. Een derde
onderwerp waarover gesproken is, is het
quorum: moeten de helft van de leden
aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit
te kunnen nemen? Bij de AVVN is dat tot
nu toe zo, het lukt ook steeds om voldoen
de mensen bij elkaar te krijgen.

De statuten zijn goedgekeurd, boven
staande discussiepunten worden nog ver
der bekeken en komen opnieuw ter be
sluitvorming terug.
Trees van Gastel

 “Ik neem mijn laarzen en nieuwe tuinhandschoenen mee”, zegt Eva op de achter
grond. Ik denk aan mijn plannen voor het weekend: Gelukkig heb ik geen tuin
beurt bedenk ik, en behalve de groente in de moestuinbakken groeit ook het on
kruid in de tuin harder dan ik weghalen kan. Ook moet er nog heel wat tuinaarde
verplaatst worden. Ik zeg dat ik heel erg blij ben met hun hulp en spreken af dat
ze het weekend komen logeren. 
 
Eind vorig jaar heb ik na ruim tien jaar getuinierd te hebben op L31 besloten om
te ruilen met de vrijgekomen tuin op Singellaan 11. Behalve het hierdoor krijgen
van een leuk tuinhuisje, de kas en een vijver zag ik het als een uitdaging om de
tuin opnieuw in te gaan richten. Na het verwijderen en/of opnieuw maken van de
nieuwe moestuinbakken hebben we na een paar maanden een voorzichtige start
gemaakt met de andere helft van onze tuin.
 
Gelukkig heb ik hierbij regelmatig ‘kleine’ hulp. Het zal nog wel even duren voor
dat de tuin helemaal opnieuw ingericht is, maar ik zal altijd wel bezig blijven in
deze gezellige, leuke tuin. 
 
Anja Roosink (S11) En zij geeft het stokje door aan Theo Robbemond  (L31)

Op 29 september wordt het nieuwe clubhuis van de Rugbyclub Haarlem officieel geopend. De buitenwan

den van dit prachtige gebouw zijn gemaakt van duurzaam bamboe. In de ruimte van de scheidsrechters is

een invalidentoilet ingericht waar ZWN in voorkomende gevallen gebruik van mag maken. DS
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  De energienota moet omlaag
Zoals in de ALV besloten zouden er zonnepanelen op ons dak komen en

na een goede voorbereiding was het gisteren dan zo ver.
 

In één dag is de klus geklaard door Jeroen van der Molen van de tuin en van de firma
Sunergetic welke firma ook de nodige extra handen heeft geleverd. Bijgaande foto's
zijn door Ruben (zoon van Jeroen) met zijn drone geschoten waarvoor dank. Hierbo
ven het geheel in aanbouw en hieronder het eindresultaat.
Binnenkort komt Jeroen in de bestuursvergadering nog een extra toelichting geven
over het geheel en over de app die we kunnen gebruiken om de opbrengst te moni
toren dus later meer maar hierbij de conclusie, er liggen 32 panelen op het dak en het
geheel werkt als een trein. Laat de zon maar komen.

Rob de Zwart
 

Van de voorzitter
 
 
De proef rond het verruimen van
het gebruik van explosiemotoren
heeft in elk geval wat losge
maakt.
 
 
 
Soms kan het geluid van accuappara
ten en handgereedschap net zo hin
derlijk zijn; voor een ander zijn de ge
luiden, die van de sportvelden komen
al een probleem, en soms zijn kwette
rende buren ook een vorm van over
last.
Eerlijk gezegd maakt het mij niet uit
wat de oorzaak van de hinder is, het
is veel belangrijker om een beetje met
elkaar rekening te houden en als je
merkt dat je naaste omgeving last
heeft van de door jou geproduceerde
geluiden is het een fijn besluit om er
mee op te houden.
 
In de afgelopen junimaand ben ik
meermalen op het complex geweest
en heb nagenoeg geen overmatig la
waai waargenomen, maar dat is
slechts een persoonlijke constatering.
Aan het eind van het seizoen wordt
er een enquête gehouden en ik hoop,
dat iedereen hieraan deel zal nemen,
zodat we op de Algemene Ledenver
gadering een weloverwogen besluit
kunnen nemen.
 
Onze penningmeesters Bert Mooije
kind en Rob de Zwart hebben zeker
in het begin van hun functie als pen
ningmeester een gigantische klus vol
bracht in verband met de fraude van
hun voorganger. Inmiddels is er een
degelijke financiële administratie op
gezet met als belangrijk uitgangspunt
het zg vier ogen principe. Beiden heb
ben aangegeven dat zij na bijna 2 ter
mijnen hun functie neer willen leggen
en aan hun andere hobby’s die ze min
of meer abrupt hebben afgebroken,
meer tijd willen besteden.
 
Hierbij wil ik nog een serieuze poging
doen om kandidaten voor deze functies
op te roepen om zich te melden. Wil je
hierover meer weten, laat het ons horen
zodat we een en ander kunnen uitleggen.
 
 
Jan Levers
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Opentuindag 2019
De OPEN TUINDAG werd in Brit
se stijl gevierd en ging gepaard met
mooie Schotse folksongs die wer
den gezongen door de Band “Zon

der Whiskey Niets”!
 
Wat geweldig dat dit kan gebeuren op ons
mooie ZWN complex!
 
Ook de solistische bijdrage was super en
je waande je dan ook in Schotland of Ier
land.
Om de magen gevuld te krijgen stonden
er genoeg kramen met al het Engelse
lekkers zoals scones met room en
jam, toast bacon en eggs met witte bonen
in tomatensaus en nog veel meer. Dus na
de hapjes moesten de beentjes  wel van
de vloer en daar werkte de DJ.STRIJK
PLANK goed aan mee.
Door de vele bakken met op naam gese
lecteerde muziek-cd's konden de tuinders
hun geliefde nummers uitzoeken en daar
werd gretig gebruik van gemaakt, zodat er
nog gezellig op het plein door enkele
dames de rock and roll werd gedanst. Ook
de twist deed het goed. 

Elvis Presley,  Otis Redding, U2,  Buddy
Holly en nog veel meer muziek uit ver
schillende tijdperken konden we beluiste
ren.
Ik weet niet of de DJ ook goed in strijken
is, maar deze dag kon niet meer stuk met
deze super DJ Strijkplank.

Echt voor herhaling vatbaar een aanrader
voor andere eventuele activiteiten,VOOR
ELK WAT WILS. .
Achter de winkel konden de mensen
raden hoeveel dennenappels erin de fles
zaten en de prijs was een prachtig gevuld
mandje met zelfgeproduceerde lavendel
olie, chutney, etc.
Op de Berkenlaan stond een kraam waar
overheerlijke kersengelei en jam te koop
was, je likte je vingers erbij af; mmm!
De kinderen konden hun nageltjes mooi
laten lakken op de Lijsterbeslaan en dat
zag er ook keurig uit heb ik wel gezien bij
mijn kleindochter.
 
In de natuurspeeltuin konden kinderen
handboogschieten en aan het einde van de
middag was de loterij met fantastische
prijzen .
 
Al met al was het weer ons zeer gunstig
gezind dit jaar en voor de volgende activi
teit zou ik zeggen: komt allen genieten van
alle leuke dingen op ons mooie ZWN 
complex
Alle vrijwilligers die dit festijn mogelijk
hebben gemaakt heel hartelijk dank.  Eve
nementencommissie, kantinemedewer
kers en winkelcommissie, speeltuinmede
werkers en andere vrijwilligers: zij verdie
nen allen een pluim!

Sjoeke

Haring wordt de hele dag door gegeten!

John en Leo achter hun kraam 

Joke en Marjolijn verzorgen hun stand in de natuurtuin.

- Pagina 4 -



Te veel appels voor zelf te bakken appeltaarten?   (5 oktober)
Lieve medetuinders, het staat weer

te gebeuren!! 
 
Appels, peren en druiven: ze beginnen
weer te rijpen!!
En dan moet je weer bedenken, wat ga je
daar allemaal mee  doen?
Naast appeltaarten en appelmoes en
chutney’s kan je dus ook weer kiezen om
(een deel van) je fruit te persen tot heer
lijk sap.  Het is zonde als appels niet wor
den gebruikt.

Verleden jaar heb ik met verschillende
tuinders een hoeveelheid van 300 kg ap
pels laten persen.
Op de AVL van de herfst van 2018 hebben
jullie ervan kunnen proeven. En ik weet
nog dat de reacties lovend waren. Ik heb
er weer cider van gemaakt, die inmiddels
rijp is voor consumptie. Ik ben er zeer
tevreden over.
Ik heb tijdens het persen, verleden jaar,
pas begrepen dat dus meer soorten fruit
kunnen worden aangeleverd voor een
prachtig sap.
Dus voor wie mee wil doen:  verzamel je
appels en ander fruit en laat het persen.
De procedure gaat  als volgt:

We moeten met elkaar meer dan 100 kg
fruit hebben. Degene die mee willen doen
moeten hun fruit aanleveren op zaterdag
5 oktober in de loods naast de kantine.
Ik zal zondag 6 oktober naar Heemskerk
rijden om het te laten persen, en ik kom
weer terug met pakken van 5 liter sap. Het
sap wordt in de pers gepasteuriseerd en
luchtdicht verpakt in zakken die weer in
dozen zitten.

Er ontstaat dus een sap van de mix van het
fruit van de tuinders die meedoen.
Een gesloten pak kan wel tot 1 jaar na dato
, buiten de koelkast zelfs, nog worden
geconsumeerd.
Als een pak eenmaal is geopend blijft het
drie maanden goed als je het dan in de
koelkast bewaard.
Een pak van 5 liter kost 6,50 euro. Het is
in vergelijking met verleden jaar iets
duurder geworden. Voornamelijk door de
BTW verhoging. Daar kan ik en “Appel
van Opa” niks aan doen.

Dus ieder die fruit aanlevert mag 1 of meer
pakken tegen betaling afnemen.
Ik leg een lijst klaar waarop je je naam en
telefoonnummer en tuinnummer mag

zetten als je ook fruit hebt ingeleverd,
zodat ik je kan benaderen of je een pak
sap wil.

Verleden jaar waren er een paar tuinders
die mij hebben geholpen. Er moet nogal
worden gesjouwd.
Het fruit vanuit de loods mijn auto in en
eenmaal bij de pers het fruit op de lopen
de band gooien. En daarna weer meehel
pen de sap-zakken in dozen te doen en in
mijn auto te zetten.
Er kunnen maximaal 2 mensen met mij
mee rijden. Het zou heel fijn zijn als er ook
dit jaar een paar mensen willen helpen.
Het tijdstip krijg ik op het laatst pas
door. Er zijn nl. veel meer mensen die hun
appels laten persen en er kan pas op het
laatst een rooster worden samengesteld.
Nou, ik hoop op net zo’n goede opkomst
als verleden jaar.  Het was een leuke acti
viteit en een mooi product.
Als iemand nog vragen heeft neem dan
gerust even contact met mij op via mijn
mail of mijn mobiel.
 

Ellen Bosschaart    H 30;    0648236551;   
  ellen.bosschaart@quicknet.nl
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Workshop Insectenhotel 
Bij binnenkomst op het volkstuinencomplex is het grote insectenhotel in de border op de hoek van de Maluslaan en de Berkenlaan
al een aantal jaren een mooie blikvanger. Maar ook hier slaat de tand des tijds toe. Een en ander is aan vervanging toe, dus het is
de hoogste tijd voor een opfrisbeurt! En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.
 
Om het grote insectenhotel weer bewoonbaar te maken voor alle nuttige insecten organiseert de kennisgroep Natuurvriendelijk
Tuinieren daarom op
 
                                               zondag 10 november a.s. van 14.00 tot 16.00 uur
                                                                              een workshop

                                            INSECTENHOTEL MAKEN
 
                           Ook kunt u op deze middag een insectenhotel maken voor uw eigen tuin!
 
 
Deelname is gratis, maar we willen wel graag weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten, dus graag vooraf aanmelden via
natuurvriendelijk@zwn-volkstuinen.nl. Verdere informatie volgt te zijner tijd via de Nieuwsbrief.

Van de bestuurstafel
Afgelopen kwartaal heeft het bestuur 3
maal vergaderd: in juni, augustus en sep
tember. In juli hebben we een zomerstop
gehouden, daardoor had de vergadering
in augustus een wel erg lange agenda.
 
In juni heeft de bouwcommissie de achter
kant van de loods geschilderd.
In juli zijn de zonnepanelen aangebracht
op het dak van de loods en in werking
gesteld. In de nieuwsbrief leest u meer
over de besparing. Over de maand juli
hebben we geen energie hoeven bijkopen
en hadden we een opbrengst (dus de
energie van de zon minus het gebruik) van
6 euro. Toch leuk om zo’n eerste maand
te zien.
 
In de maanden juni en juli hebben we met
elkaar de lawaaidiscussie gevoerd. Bestuur
dacht dat het misschien goed zou zijn om
het gebruik van explosiemotoren ook toe
te staan tussen 11 en 4 uur en op zaterdag.

Vanuit de gedachte dat er niet meer lawaai
gemaakt worden, maar er een andere
spreiding over de dag plaatsvindt. En de
gedachte dat buren met elkaar kunnen
overleggen als er overlast ervaren wordt.
Er zijn veel mensen enthousiast over deze
mogelijkheid en vinden het een teken van
met de tijd meegaan. Anderen benadruk
ken dat het een oud discussie- en pijnpunt
is in onze vereniging en dat we beter de
situatie kunnen handhaven zoals hij is.
Weer anderen geven aan dat ZWN een
ecologisch keurmerk heeft, dat betekent
dat je niet alleen moet voorkomen dat er
gif gebruikt wordt, maar dat lawaaivervui
ling voorkomen moet worden voor mens
en dier. Eén mening is vooralsnog niet te
vormen. We komen in de najaarsvergade
ring hierop terug.
 
In de augustusvergadering is besloten om
de tuin aan Lijsterbes 2A, als hij vrijkomt,
op te splitsen in 3 tuinen.  Er zijn tuinders

die de huidige grote tuinen te veel werk
vinden naast de sport van de kinderen en
hun eigen baan. Zij geven aan een kleinere
tuin te willen. Een aantal wachtlijstmensen
geven ook aan voor een kleinere tuin te
willen kiezen. In het najaar hopen we dit
besluit te kunnen doorvoeren.
In de augustusvergadering is ook gespro
ken over de vacatures van bestuursleden.
U heeft in de nieuwsbrief hierover kunnen
lezen. Het is ontzettend fijn dat een aantal
tuinders zich beschikbaar gesteld heeft als
bestuurslid. Zij presenteren zich elders in
dit blad. 
 
De kantine is in de maanden juli, augustus
en september op de zondagmiddagen van
2 tot 4 uur geopend. Naast een kopje
koffie, een drankje en een stukje taart kun
je er gratis heel veel gezelligheid halen. De
komende weken blijft het weer mooi, de
kantine zal ook op zondagmiddag 15, 22
en 29 september open zijn.
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Eetbare (wilde) vaste planten - 3
 Het is bijna niet voor te stellen hoeveel
wilde) vaste eetbare planten er eigenlijk
zijn. Ik ben maar weer eens in de boeken
gedoken om de lijst verder aan te vullen
met meer of minder bekende soorten.
Wat dacht u bijvoorbeeld van:
 
JOSTABES (Ribes nidigrolaria) Zoals de
Latijnse naam al aangeeft, is deze plant lid
van de Ribes-familie. Andere bekende
soorten zijn de aalbes, zwarte bes en
kruisbes. Deze vaste doornloze plant
groeit het best op zand of veengrond, die
zuur en humusachtig is. De plant kan tot
250 cm breed uitgroeien. De  Jostabes is
een kruising van een zwarte bes en een
kruisbes. De naam is ontleend aan het
Duitse Johannisbeere (zwarte bes) en
Stachelbeere (kruisbes). De bloei is in
april, de bessen smaken wat zoeter dan
zwarte bessen en bevatten veel vitamine
C. Ze zijn rijp in juni en juli en kunnen
gebruikt worden in jam, marmelade en
vruchtensap, maar ook vers geplukt zijn
ze niet te versmaden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAMPERFOELIE (Lonicera japonica) is
een bekende klimmer, die goed groeit in
bosgrond met kalk. De bloem en de
bloemblaadjes zijn eetbaar en hebben een
zoete, honingachtige smaak. Ze doen het
ook goed als smaakmaker in water of als
thee. Ook lekker in combinatie met vijgen
en/of geitenkaas. Let wel op: de bessen zijn
giftig en dus NIET eetbaar!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De AARDPEER (Helianthus tuberosus)
wordt ook wel TOPINAMBOER of JE
RUSALEM-ARTISJOK genoemd. De plant
doet het goed op schrale grond en kan,
afhankelijk van de soort, wel doorgroeien
tot een omvang van 1 x 3,5 meter. De plant
is te koop als knol en kan geteeld worden
zoals een aardappel. Het is wel een woe
keraar. De wortel van deze vaste plant is
eetbaar als rauwkost, maar kan ook ge
kookt worden als een aardappel. Gekook
te aardperen kunnen ook gebakken wor
den, met kruiden en knoflook. In heel
warme zomers verschijnen er soms gele
bloemen aan de aardpeer.
 

Van de DROPPLANT of ANIJSSTENGEL
(Agastache foeniculum) zijn zowel het blad
als de stengel en de bloem eetbaar zoals
in de sla, of om thee van te zetten.  Ook
bijen worden heel gelukkig als deze plant
met zijn violetblauwe bloemen in uw tuin
staat, ze komen er graag op af. De plant is
niet winterhard, dus bescherming tegen
regen en sneeuw is wel aan te raden. ’s
Zomers is het dan juist weer oppassen
geblazen dat de dropplant niet uitdroogt.
De plant staat graag op een zonnige,
warme plek en doet het goed in een
bloemenborder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOOK-ZONDER-LOOK (Alliaria petio
lata) is een kruisbloemige soort en geen
lid van de lookfamilie zoals de naam ook
al aangeeft, eigenlijk is het dus een ‘nep
perd’, maar dan wel een lekkere. Een
vierjarig kind vond de plant ooit ruiken
naar kruidenboter! Blad, bloem en knol
zijn allemaal eetbaar, bijvoorbeeld lekker
bij visgerechten. De plant groeit graag in
een voedselrijke, vochtige omgeving. De
bloem en de vruchtjes doen het goed als
decoratie en als je de bol in de grond laat
staan, komt de look-zonder-look het
volgende jaar vanzelf weer terug.
JG

Rietorchis gesignaleerd!
De Rietorchis is een wilde orchidee. Dat deze bij ZWN tot bloei is gekomen is

wel bijzonder. Hij bloeide dit voorjaar in de border van de natuurspeeltuin, in het
meest noordelijke stuk aan de Lijsterbeslaan (zie foto). Daar staat voor de rest
vooral Guldenroede. Bij een goed beheer kan de orchis zich gaan uitbreiden.

Op verzoek van Eef van Huijssteeden en de kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinie
ren is in overleg met Nicolette Hulsbergen, voorzitter van de tuincommissie, in

het onderhoudsrooster van het algemeen werk het volgende opgenomen: "maai
en (met heggenschaar of grasmaaier) van het noordelijk deel van de border van
de natuurspeeltuin aan de Lijsterbeslaan, ergens tussen eind juli en eind augustus

en maaisel dan afvoeren."
Op deze manier hopen we dat de rietorchis zich hier permanent gaat vestigen!
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Een bij voorbaat verloren strijd
Als een varken zich tonnetje rond
heeft gegeten, het komt bij wijze
van spreken zijn oren uit, dan zal

een aangeboden lekker hapje toch
niet worden afgeslagen.

 
 
Het zelfde geldt voor eenden in de stads
vijver; de ene zak met brood na de ander
wordt verorberd. En ik heb zo het ver
moeden dat een geit ook pas ophoudt met
eten als ie door de duisternis niet meer
kan zien wat er voor zijn neus ligt. Maar
de rups spant toch wel de kroon. En dan
vooral de rups van de Buxusmot. 
 
Mijn bescheiden buxushaagje, dat er ’s
winters en ’s zomers altijd diepgroen bij
staat, begon op zeker moment zijn frissig
heid te verliezen. Aha, dacht ik, nu ben ik
aan de beurt. De mot heeft  ZWN bereikt.
En mijn tuin, in een afgelegen hoek gelegen,
heeft hij zonder moeite weten te vinden.
Wat te doen, wat wordt het strijdplan.
Toekijken hoe de groen-zwarte rups zich
op de weerloze struikjes stort, ik dacht
het niet. 
 
Om de buxus niet te verzwakken sloeg ik
de jaarlijkse knipbeurt over. Ook gaf ik een
ruime gift buxusmest en extra kalk. Ver
volgens ging ik op geregelde tijden op
rupsenjacht. Dat vereist nog wel enige
oefening, omdat de beestjes een efficiënte
schutkleur hebben. Gelukkig hebben ze
glimmende oogjes in een beweegelijke
zwarte kop. Niet alleen de kop zwenkt
regelmatig, de kaken kennen ook geen rust
en gaan nonstop door met knagen en

malen. Het blad is redelijk hard, maar het
maag-darmstelsel heeft daar absoluut geen
problemen mee. 
Het wegvangen bleek onbegonnen werk.
Als je dacht wel klaar te zijn en je keek
nog eens goed, dan zag je er weer eentje
bezig met zijn fatale sloopwerk. 
Dan maar naar fase oranje: de spuitfles met
zeepwater en spiritus. De rups werd ge
huld in een schuimig jasje dat toch zeker
wel in zijn ogen zou moeten prikken. Zijn
ogen hadden er misschien last van; zijn
kakement allerminst. Een portie bladmoes
met groene zeep en wat alcohol deed hem
alleen maar nog sneller eten. Het ene
blaadje na het andere verdween in de
onverzadigbare rupsenmaag.
 
Ik kan me nu goed de wanhoop van een
biologische groenteteler indenken, die bij
het wakker worden zijn door de slakken
kaal gegeten sla-akker overziet. Je bent
machteloos. Je vertrouwt op de natuur die
toch een zeker evenwicht nastreeft. Veel
muizen, veel roofvogels etc. Bij rupsen is
dat kennelijk niet zo. Onbegrijpelijk is ook
dat die rupsen door blijven gaan met eten
tot werkelijk elk blaadje is verdwenen en
er alleen dorre takken over zijn en de
buxus afsterft. Dat is toch niet slim? Wat
moeten ze volgend jaar dan eten? Volgens
mij zijn ze verslaafd en is daar geen kruid
tegen gewassen. 
 
De natuur kent het grote geheim en glimlacht.
(Victor Hugo)
 
Dick Saher

Grote buxusmot

Tot er geen blaadje meer over is
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Het achterhek
Velen zullen het met mij eens
zijn, dat het achterhek heel
zwaar open gaat en snel weer
dichtvalt. 
 
 
Heel vervelend als je met zware tas
sen of twee kinderen op de fiets aan
komt of weggaat.
Af en toe rij ik zelfs heen en weer 
door dat hek!  Met mijn fiets, om
houtsnippers bij het gemaal van
Spaarndam op te halen, of zoals van
de week; een paar keer met de krui
wagen, van auto naar tuin en weer
terug.
 
Er ligt regelmatig een baksteen bij het
hek. … zelf heb ik er ook wel eens 1
neergelegd. Heel handig om het hek
een poosje open te houden, als je
heen en weer moet. Maar wat ge
beurt er? Er zijn mensen die die steen
dan weg halen…het hek sluiten. Ik be
grijp, er is een regel dat het hek dicht
moet. Maar laten we alsjeblieft een
beetje tolerant zijn. En niet zo strikt
met de regels omtrent dit hek om
gaan. Dat het hek dicht wordt ge
daan….oké! Maar dat je dan ook de
steen weg gooit …… heel flauw.
 
Kortom laat het hek weer soepel
opengaan en de steen liggen.
Veel tuinplezier!
 
Fija van Bekkum,
Singel 19

"Onze tuin swingt niet, Henk"

Peter van Straaten, Zeurkalender 2020, verkrijg

baar in de boekhandel Onze nieuwe Tuinvoorzitter
Even voorstellen:
 
Gerard Soonius, 72 jaar oud. Tuinier nu ongeveer 23 jaar met veel plezier samen met
mijn vrouw Anne, op de Singellaan 9 en 10. Ben inmiddels 14 jaar met pensioen en heb
40 jaar bij diverse politieonderdelen gewerkt. De laatste 27 jaar als rechercheur bij de
politie Amsterdam, waarvan 10 jaar jeugd en zedenzaken en 17 jaar ernstige delicten
zoals moordzaken, gijzeling en ontvoering. Dit hield in dat er weinig vrije tijd overbleef.
Ondanks dat, stond ik volkomen achter mijn werk en kijk er met veel voldoening op
terug.
 
Verder heb ik als hobby klokken repareren en werk hierdoor als vrijwilliger in een
repaircafé.
 
Zoals u allen weet, is een bestuur in een vereniging noodzakelijk. Heb mij daarom
opgegeven voor de functie Voorzitter-tuincommissie. Mijn doelstelling hiervoor is ons
prachtige complex samen met uw hulp in stand te houden, zodat we er allen nog vele
jaren van kunnen genieten.
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Nieuwe 2e penning
meester stelt zich
voor
Beste leden,
 
Mijn naam is Jan Willem van Dalen, ik ben
in 1980 getrouwd met Thea van Dalen en
wij hebben sinds november 2017 een tuin
(Singellaan 8) op het volkstuinen complex
Zonder Werken Niets.
 
Het willen hebben van zo’n tuin was
voornamelijk het idee van Thea, maar nu
we er een hebben en ik daar natuurlijk ook
mee bezig ben, maakt dat ik het steeds
leuker ga vinden.
 
Ik heb mij onlangs beschikbaar gesteld
voor de functie van Penningmeester voor
de vereniging. Deze functie vervul ik nu
ook al voor twee andere organisaties en
ik denk dat ik dat dus ook voor de vere
niging kan doen.
 
Even nog iets meer over mijzelf:
Ik ben geboren op 28 juni 1954 in Haarlem
aan de Delftlaan. In 1986 zijn we aan de
Zaanenlaan komen wonen net om de hoek
waar ik geboren ben.
Sinds 1 september 1974 werk ik voor KLM
in de ICT en zoals het er nu naar uit ziet
zal ik op 28 oktober 2020 met pensioen
kunnen, na dus 46 jaar met veel plezier
voor KLM gewerkt te hebben.
Sinds 1 april 1992 heb ik ook een bijbaan
door 1 keer per maand 1 of 2 dagen als
touringcarchauffeur bij Jan de Wit Group
te werken. Nu dus reeds 27 jaar.
 
Ik zou mij nu dus willen inzetten voor de
vereniging Zonder Werken Niets in de
functie van Penningmeester en zie uit naar
de samenwerking die daarmee ontstaat
met de andere penningmeester want deze
functie is een soort duo baan (vier ogen
principe).
 
Jan Willem van Dalen

Hoe verder met de sloten
Op 12 september jl. heeft het bestuur een
avond georganiseerd om de laatste infor
matie over de sloten met de tuinders te
delen. Er zijn ca 15 tuinders naar deze
bijeenkomst gekomen. Een kopje koffie of
thee maakte dat we weer zin hadden in de
avond. Jan Levers, onze voorzitter, heeft
een mooie presentatie laten zien, die
helder maakt wat we wel en niet hoeven
te doen met onze sloten.
En dat valt best mee, zo lijkt het. U mag
zelf weten hóe u de werkzaamheden aan
de slootkant uitvoert, zolang u maar
zorgvuldig werkt, want u heeft wel een
zorgplicht. De belangrijkste voorwaarden
zijn
a) het doorstromen wordt niet bemoei
lijkt,
b) de waterberging vermindert niet en
c) de waterkwaliteit wordt niet slechter.
Het watersysteem moet goed blijven
functioneren.

Hoogheemraadschap Rijnland is de be

langrijkste overheid die over de sloten
gaat. Ze stelt de regels vast en controleert
ook of iedereen zich aan de regels houdt.
ZWN is verantwoordelijk voor de sloten
tussen de Berkenlaan en de Lijsterbeslaan,
tussen de Lijsterbeslaan en de Hazelaar
laan en tussen de Hazelaarlaan en de Sin
gellaan (met een uitloop via de tuinen van
de Maluslaan). Op de website van Rijnland
kunnen we zien hoe breed en diep deze
sloten zijn. Rijnland bewaakt dat de sloten
niet verslechteren. Dat doen ze door te
controleren of er planten in de sloten
staan en of het water goed doorstroomt.
Jan laat zien welke soorten beschoeiingen
er zijn en gebruikt mogen worden bij het
opknappen van de beschoeiing. Je kunt
hiervoor beton, FSC-keurmerk houtsoor
ten, Robinia schotten en palen (Europees
hardhout), onbehandelde eiken schotten

en palen (Europees loofhout), Europees
naaldhout (eventueel in combinatie met
kunststof doek), Siberische lariks, wilgen
tenen of enkamatten A50 gebruiken.

Dit geeft onrust bij de tuinders. Het is heel
duur om beschoeiingen te vervangen. Dat
geld willen de meeste mensen er niet aan
uitgeven. Jan geeft aan dat dit ook niet
hoeft. Er zijn een paar tuinders die mooie
oplossingen hebben gevonden om het
verder wegzakken van de oever te voor
komen. Bijvoorbeeld door met houten
vlonders te werken, of  door de oever te
beplanten met diep wortelende planten
zoals varens en rabarber. Struiken en
bomen mogen echter niet, de oevers
moeten vrij blijven.
 
Elke tuinder heeft dus de verplichting om
gedurende het hele jaar waterplanten te
verwijderen en te zorgen voor een goede
doorstroming. Verder is het verstandig
om de slootkant niet te zwaar te maken
(dus geen stenen of tegels) en de slootkant
te laten begroeien met diepgewortelde
planten, niet te kort te snoeien en geen
gras of planten in de sloot te laten groeien
De meeste discussie ontstaat over de te
gels. Als je oever met tegels belegd is,
wordt door de zwaarte van deze tegels de

aarde de sloten in gedrukt. Ook het lopen
over de oevers bevordert het wegzakken.
Het bestuur adviseert dan ook om de
tegels weg te halen. Sommige mensen
hebben de tuin met tegels gekregen. Het
is toch slim dat zij op den duur de tegels
verwijderen zodat verder wegzakken
voorkomen wordt.
 
Er wordt ook nog gesproken over de rol
van de gemeente. Het bestuur is al jaren
in gesprek met de gemeente, zodat die
haar verantwoordelijkheid kan nemen in
het groot onderhoud. De gemeente legt
deze verantwoordelijkheid bij de volks
tuindersvereniging terug; op korte termijn
zal dit gesprek naar verwachting geen re
sultaat opleveren.
Na een uurtje is iedereen goed geïnfor
meerd en heeft ideeën hoe ze met hun
eigen oever en sloot om kunnen gaan.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering,
29 oktober 2019. Kantine 14.00 uur
Agenda:
1. Gesprek met de stadsecoloog. (Hij is hiervoor uitgenodigd, we hebben nog geen
bevestiging ontvangen)
 
2. Opening en welkom, vaststellen agenda, mededelingen
 
3. Vaststellen notulen ALV van maart 2019
 
4.Voorstel veranderen tuinreglement: artikel 13 lid 3:
Hierin wordt gesproken over de ligusterhagen waarvan de hoogte tussen 70 en 90 cm
moet zijn. Het bestuur stelt voor deze hoogte te veranderen naar 120 cm.
 
5. Gebruik van explosiemotoren op de tuinen
Deze zomer hebben we een experiment uitgevoerd door het gebruik van explosiemo
toren tijdelijk de hele dag, behalve op de zondagen toe te staan. We hebben een 20tal
verbale en schriftelijke reacties gehad. De ene helft geeft aan het fijn te vinden dat ze
het gebruik van aggregaten op hun eigen tijd kunnen plannen, de andere helft geeft aan
dat het fijn is als ZWN zo veel mogelijk een stilte-eiland is. Deze laatste groep bant
liefst ook het werken met stroom en accu’s uit.
 
6. Beleidsplan 2020 - 2024
 
7. Jubilarissen en ereleden
 
Pauze
 
8. Plannen van de commissies voor 2020
- Bouwcommissie
- Tuincommissie
- Winkelcommissie
- Kantinecommissie
 
9. Begroting 2019
 
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
- Penningmeesters
- Voorzitter Tuincommissie
 
11. Rondvraag.
 
12. Sluiting
Wij hopen op een prettige vergadering.
Namens het bestuur: Trees van Gastel, secretaris

Van tuincommissie
voorzitter naar
penningmeester

 
Dat is wel even een omschakeling 
 
Nadat Rob de Zwart en Bert Mooijekind
hadden aangegeven te willen stoppen, had
zich na anderhalf jaar nog niemand aange
meld om hun taken over te nemen. Voor
Rob en Bert is het mooi geweest en als
bestuur hebben wij gekeken naar oplos
singen. Ik heb daar persoonlijk lang over
nagedacht. Immers ik ben bijna een jaar
tuincommissievoorzitter en doe dat met
plezier. Maar tegelijkertijd besefte ik ook
dat het wellicht makkelijker was iemand
te vinden met verstand van tuinieren dan
van cijfertjes.
 
Samen met Rob en Bert heb ik gekeken
naar de taken die daarbij horen en wij staan
positief in deze verandering. Ondertussen
heeft zich een opvolger voor de Tuincom
missie aangemeld. En dat is fijn want dan
blijft het complex mooi op orde en kunt
u met uw vragen daar terecht.
 
Er heeft zich ook een 2e penningmeester
aangemeld zodat wij het 4 ogen beleid in
stand kunnen houden en de taken verdeeld
kunnen worden.
 
Het is fijn dat mensen zich zo willen inzet
ten voor de vereniging. Rob en Bert heb
ben een geweldige taak gedaan en als
medebestuurders ga ik ze persoonlijk
enorm missen.
 
Nicolette Hulsbergen

Appelgroen
Hoor!!! Van de grond roept een

appel.
Wil zij geraapt?? En of! In taart te ein

digen
is mooi voor fruit. Mijzelf maakt het

niet uit
of ik als taart, dan wel verrot in `t

natte gras.
Alleen dat ik dàt was, die gave jonge

blos
zo kogelrond, vol sap – en dan het

steeltje los.

Te laat voor de appelpers, maar prima voor de

vlinders! Bont zandoogje.
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Ondertussen in de Kennisgroep Natuur
vriendelijk Tuinieren
Nieuwe brochure Natuur
vriendelijk Tuinieren
Ter gelegenheid van de Open Tuindag op
29 juni jl. heeft de Kennisgroep Natuur
vriendelijk Tuinieren een vernieuwde
versie van de brochure over natuurvrien
delijk tuinieren gepresenteerd. De voor
laatste versie was niet meer up-to-date,
dus nu ligt er met deze 5e druk weer een
kraakvers geactualiseerd exemplaar voor
u klaar.
 
Om de folder te citeren: ”Natuurvriende
lijk tuinieren betekent tuinieren op een
manier dat planten en dieren zich optimaal
in de tuin kunnen ontwikkelen. Het is ook
avontuurlijk tuinieren: je zoekt naar mo
gelijkheden om de planten en dieren in te
passen in jouw groente- en siertuin.”
 
Verder vind je er uitleg over het ‘waarom’
van natuurlijk tuinieren en hoe je dit in de
praktijk kunt toepassen door vogels en
insecten aan te trekken, inheemse planten
te gebruiken, geen bestrijdingsmiddelen te
gebruiken, materialen te hergebruiken en
de tuin niet winterklaar te maken door
vaste planten niet helemaal af te knippen.
Je biedt de planten op deze manier be
scherming tegen de vorst en kunt over
winterende insecten zoals lieveheers
beestjes een schuilplaats bieden.
 

 
De folder is verkrijgbaar in de kantine, in
de winkel en bij de leden van de kennis
groep.
 

 
Open Tuindag 
De Open Tuindag was trouwens een
mooie gelegenheid om belangstellenden te
informeren over de activiteiten en toe
komstplannen van de kennisgroep. Op de
natuurtuin hadden we een gezellige plek
gecreëerd rond de picknicktafel, waar we
heerlijk in de schaduw van een grote pa
rasol de hitte konden trotseren. Er was
een heuse prijsvraag, met als hoofdprijs
een mand met diverse huisgemaakte pro
ducten uit eigen tuin zoals jam, gedroogde
appeltjes en mispellikeur voor degene die

het juiste aantal dennenappels in een grote
glazen pot kon raden. De uitslag werd aan
het eind van de middag bekendgemaakt. 

De gelukkige winnares was Ans Bosch, die
het juiste aantal van 53 stuks had geno
teerd! Ook de zakjes met gratis gouds
bloemzaden vonden gretig aftrek.
 
Veel tuinders hadden belangstelling voor
het natuurvriendelijk tuinieren en wilden
graag meer informatie. Misschien starten
we daarom in de toekomst met een ‘na
tuurvriendelijke nieuwsbrief’ met tips en
nieuwtjes, als daar voldoende belangstel
ling voor bestaat.  
 

Herhaalde oproep
In de vorige Tuinfluiter vroegen we of er
tuinders zijn die hun Algemeen Werk-
beurt zouden willen vervullen in de na
tuurtuin of de heemtuin. Helaas kregen we
daarop nog geen reacties, dus hierbij doen
we een nieuwe poging. We zoeken dus
tuinders die – uiteraard met ondersteu
ning van de kennisgroep – in hun werk
beurt de leiding willen nemen bij de werk
zaamheden in de natuurtuin. Op deze
manier hopen we voldoende mensen bij
elkaar te krijgen om de natuurtuin en de
heemtuin goed te kunnen onderhouden
en zo te zorgen voor een mooi voorbeeld
van een natuurvriendelijke tuin. Een en
ander gebeurt uiteraard ook in overleg
met de leden van de tuincommissie.
 
Heb je interesse of wil je meer weten,
stuur dan een mailtje naar natuurvriende
lijk@zwn-volkstuinen.nl of spreek ons aan
op de tuin!

Amaranthus, Klaroen of Kattenstaart. De bloem

trossen worden vaak langer dan een meter. Éenja

rig en heel makkelijk te zaaien. Foto DS

Wilgenhoutrups
Op een van de laatste warme dagen
kroop op de tuinbank een vervaarlijke
rups. Diep paars op de rug en op de
flanken licht oranje. Ongeveer 8 cm
lang en een duimdik. Het beest was
duidelijk op zoek naar een goed ver
stopplekje om te verpoppen, maar
durfde niet langs de poten naar bene
den.
 
Na wat zoekwerk bleek het de Wil
genhoutrups, een geduchte houtboor
der, die de houtvester slapeloze nach
ten kan bezorgen. Niet alleen in wil
genhout graaft hij gangen waar een
gewone houtworm jaloers op zou
worden. Ook populier, els en zelfs eik
zijn niet veilig voor de rups, die voor
zien is van een soort snijkop. Heb
hem toch met enige voorzichtigheid
in het gras gelegd.                DS      
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Appels in de natuurtuin
 

Iedereen die tijdens het Algemeen Werk weleens in de natuurtuin heeft gewerkt, weet dat daar ook een mooie appelboom
staat. Deze wordt ieder jaar vakkundig gesnoeid door Henk van Schagen, wat door de kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinie

ren zeer gewaardeerd wordt. Het resultaat is een jaarlijkse hoeveelheid heerlijke moesappels.
 

Nu zult u zich misschien afvragen wat er gebeurt met dit fruit. Vorig jaar waren er nog maal heel weinig appels over, dat kan
helaas gebeuren. Maar dit jaar willen we het anders doen. De appels gaan mee naar het appelpersfeest in oktober. Het sap dat

we daarvoor terugkrijgen zal in de kantine verkocht worden, zodat de opbrengst geheel ten goede komt aan de vereniging.
Ons verzoek is dan ook om geen appels te plukken in de natuurtuin!

 
Vast bedankt namens de kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren

Wat te doen in dit seizoen
 
Het is bijna niet te geloven dat de zomer
weer achter ons ligt, nu we eind augustus
nog zo’n warm ‘toetje’ hebben gekregen.
Maar het oogsten is volop aan de gang en
het groen begint weer te verkleuren naar
alle tinten geel en bruin. Kortom, de herfst
is in aantocht.

 

In september en oktober wordt het lang
zaamaan weer wat rustiger in de tuin. Er
is al veel geoogst en hopelijk ook genoten
van alles wat de tuin heeft opgebracht aan
groenten, bloemen en fruit. De pompoe
nen liggen (of hangen) af te rijpen. Hoe
meer zon ze krijgen, hoe beter dit zal gaan.
Leg ze dus bijvoorbeeld op een stapeltje
stenen of een omgekeerde bloempot. De
heerlijke herfstframbozen beginnen te

rijpen. Het onkruid doet het ook wat
rustiger aan en dat geeft weer tijd om
andere klussen op te pakken zoals het
vermeerderen van de diverse kruiden
zoals marjolein, bieslook, tijm, citroenme
lisse en munt.
Je knipt de oude stengels af en schept de
hele kluit met wortel en al uit de grond.
Scheur de kluit met de wortels in twee of
meer stukken en gooi het oudste deel van
de plant weg. Vervolgens herplant je de
nieuwe plantjes, maak hiervoor eerst de
grond goed nat en voeg wat beendermeel
toe in het plantgat om zo de groei van
nieuwe wortels te bevorderen. Druk de
plantjes stevig aan zodat ze in de winter
niet door de vorst omhoog worden ge
drukt en daardoor zouden bevriezen. In
de lente zie je dan de nieuwe kruidenplan
ten weer tevoorschijn komen.
 

In oktober is het voor het tweede jaar tijd
voor het grote appelpluk- en –persgebeu
ren. Vorig jaar was dat al een groot succes,
dus leuk dat het dit jaar weer gaat gebeu
ren. Benieuwd hoeveel tuinders er dit jaar
aan meedoen. Ook het Herfstevenement
in de Kweektuin staat deze maand weer
op de kalender, altijd leuk om hier even
rond te kijken en bloembollen of ander
tuinspul te vinden. Nu is het ook de tijd

om knoflook op een zonnige plek te plan
ten in goed doorlatende grond of op ver
hoogde bedden. Ook tuinbonen kunnen
van oktober tot midden november gelegd
worden. De Aquadulce tuinboon is daar
het best voor geschikt.

 
Voor doperwten geldt dit ook, met name
Kelvedon Wonder geeft dan goede resul
taten voor een extra vroege oogst in de
zomer. De zaailingen kun je het best be
schermen met cloches of met een tunnel
van plasticfolie.
 
En dan gaan we zo weer de winter tege
moet. Tijd voor het ‘winterklaar’ maken
van de tuin. Maar dat betekent niet dat alle
uitgebloeide planten radicaal verwijderd
moeten worden. Laat gerust wat bloem
stengels staan voor de insecten. En afge
vallen blad en snoeimateriaal vormt een
prima mulchlaag om de moestuinbedden
mee te bedekken. Het voorkomt onkruid
groei en vergaat in de loop van de winter
tot compost, waar de nieuwe planten in
het voorjaar blij mee zullen zijn.
JG
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Verslag Algemene Ledenvergadering, 23 maart 2019
Aanwezigen: M. Sjoordema, B. van Aken,
F. van Bekkum, M. van Galen, E. Bos
schaart, L. Hermus, M. van Woerkom, E.
Meershoek, R. Duineveld, G. de Kuijper,
R. van Amersfoort, F. Kleienbroich, D.
Saher, J. Groskamp, E. Joosten, J. Selten,
A. Soonius, G. Soonius, R. van Leeuwen,
A. Mathôt, H. Hein, T. Robbemond, M. van
Zonderen, P. Coesel, H. Huneker, A. van
Weel, C. Kruijzer, M. Verburg, H. Leenen,
B. Barens, T. Loffeld, T. Hurkmans, B. Ilge,
van der Molen, A. Otten, van Wakeren, J.
Engelchor, N. de Bont, M. Verschoor, A.
Mannaert, L. Oostwouder, B. Kaptein, S.
Akse
Van het bestuur: J. Levers, T. van Gastel,
B. Mooijekind, R. de Zwart, N. Hulsber
gen, B. Tromp, A. Koenekoop
Afwezig met bericht: L. Eppink
 
Opening en welkom, vaststellen
agenda
Jan Levers zit de vergadering voor. Hij
dankt de tuinders voor hun aanwezigheid,
hij dankt de kantinecommissie voor de
ondersteuning van de vergadering.
 
Notulen ALV 28 oktober 2018
De notulen worden ongewijzigd vastge
steld, onder dankzegging aan de secretaris.
Afspraken vanuit de vorige vergadering
svz Kantinediensten: Bart en Patricia
hebben een protocol opgesteld, zodat
duidelijk is wat de derde dienst op zater
dag moet doen. Patricia stuurt de mensen
vooraf een appje of neemt contact met ze
op. Ze geeft aan dat ze een paar vragen
heeft gekregen over ruilen in verband met
vakantie. Het is de bedoeling dat mensen
zo veel mogelijk zelf naar ruilmogelijkhe
den met een andere tuinder kijken
Kascontrolecommissie: Rob Kok
stopt met zij tuin en daarmee met de
kascontrolecommissie. Flip stopt ook
omdat hij zijn derde jaar erop heeft zitten.
Leks Eppink wil het stokje graag overne
men, Hans Hein ook. De vergadering is
akkoord.
Beschoeiing sloten: in de huurovereen
komst met de gemeente Haarlem staat dat
ZWN verantwoordelijk is voor de sloten.
Hoogheemraadschap Rijnland ziet toe dat
de sloten goed worden onderhouden. Dat
betekent dat er geen planten in de sloten
mogen staan en dat de diepte en de
breedte van de sloten gehandhaafd moet
worden. De eisen per sloot worden op de
site van Rijnland aangegeven: http://rijn
land.webgispublisher.nl/?map=Rijnland_vie
wer. Door in te zoomen op de kaart is ons
volkstuincomplex te zien en de eisen per

sloot kun je zien als je met de muisknop
op de sloot gaat staan en aanklikt.
Stortbak damestoilet vernieuwen. Is
gebeurd.
 
Wijzigingen in huishoudelijk reglement
* EHBO-functie. In het reglement wordt
aangegeven dat bij ongevallen op de tuin
de buren elkaar helpen. Als dat niet lukt
neem je contact op met de EHBO-functi
onaris. Deze kan dan contact opnemen
met 112 en de hulp ter plekke organiseren.
We hebben gekeken naar deze EHBO-
functionaris. Het bestuur is van mening dat
bij een onduidelijkheid ten aanzien van de
aard van het ongeval direct met de nood
nummer 112 contact opgenomen moet
worden. Zij geven dan instructie en bepa
len of er een ambulance ingezet moet. Om
die reden is de rol van de EHBO-functio
naris in de reglementen eruit gehaald. De
vergadering is akkoord.
* Vanuit de vergadering wordt aangegeven
dat het wel prettig is om te weten wie je
kan vragen om te helpen als zich incidenten
voordoen. Er wordt een lijst gemaakt van
mensen die een EHBO-diploma hebben.
Rob de Zwart zal de gegevens verzamelen
en publiceren in de nieuwsbrief.
 
* aanschaf AED. Trees van Gastel heeft
overleg gehad met de AVVN over de vraag
of we een AED moeten aanschaffen. De
AVVN geeft aan dat dit niet bij de verant
woordelijkheid van de tuinvereniging en
het bestuur hoort. Daarnaast heeft Trees
op internet het nut van de AED opgezocht.
Er wordt aangegeven dat in 94% van de
gevallen het gebruik van de AED weinig
nut heeft.
Een derde aandachtspunt zijn de afstanden
op het tuincomplex. Hierdoor is de aan
rijdtijd bij een hartincident erg groot, al
leen in geval van het stationeren van 4
AED’s (op elke hoek een AED) zou je hier
een oplossing kunnen bedenken. Een
vierde aandachtspunt zijn de kosten. Een
AED kost ca € 1.500 per stuk. Het gebruik
van de pads kost € 70 per keer. Meestal
zijn deze bij de ziektekostenverzekering
te declareren.
Het bestuur adviseert de ledenvergade
ring niet tot aanschaffen van een AED over
te gaan. De vergadering is akkoord.
 
Ontwikkelingen zonnepanelen
Jeroen van der Molen vertelt dat hij het
onderzoek naar zonnepanelen heeft uitge
voerd. Er zijn 3 daken geschikt voor de
zonnepanelen: het dak van de kantine, het
dak van de loods en het dak van de winkel.

Het dak van de loods is redelijk nieuw en
dus de beste optie voor het plaatsen. Er
komen 32 panelen op. De zonnepanelen
leveren een rendement van 6% op, de bank
een rendement van 0,03%. De kosten
bedragen ca € 14.000 inclusief installatie.
Deze 32 panelen dekken niet helemaal het
gebruik van ZWN.
ZWN wil de gelden van de borg hiervoor
gebruiken. De terugverdientijd is 7 a 8 jaar.
Het gebruik van zonnepanelen past bij de
ambitie van ZWN om natuurvriendelijk te
tuinieren. Na 3 jaar zijn de panelen CO2
neutraal. Daarnaast slijt het onderliggende
dak minder.
De vergadering is unaniem akkoord en
vraagt het bestuur dit af te handelen.
 
Ontwikkelingen in Haarlem en Con
tacten met de gemeente Haarlem
Het bestuur heeft overleg gehad met de
gemeente Haarlem. De laatste huurover
eenkomst uit 2016 is hier besproken.
Hierin staat dat de gebouwen van ZWN
zijn en niet van de gemeente. De gebou
wen moeten we dan ook zelf onderhou
den en vernieuwen.
De paden van ZWN zijn openbaar terrein
en ook bedoeld voor bezoekers en wan
delaars. 
Een aantal tuinders geeft aan dat het wel
fijn is als het achterhek weer opengaat,
zodat wandelaars niet steeds vragen om
het hek open te doen. Bovendien is de
dranger op het achterhek lastig bij laden
en lossen. Bij telling in de vergadering is
ongeveer 50% voor weer openen en 50%
wil graag dat de huidige sluiting blijft.
Een aantal tuinders vraagt of er een bord
je bij de speeltuin kan worden geplaatst
met de sluitingstijd van ZWN.
 
Beleidsplan 2020– 2024
Het beleidsplan loopt in 2020 af en zal dus
bijgewerkt moeten worden. Trees zal
zorgen dat het oude beleidsplan op de site
geplaatst wordt, zodat iedereen het kan
lezen. Dan kunnen mensen die ideeën
voor een nieuw beleidsplan hebben, dit
aangeven. Trees zal deze mensen in sep
tember bij elkaar roepen, zodat we een
nieuw plan met deze mensen kunnen
maken. De vergadering is akkoord.
Financieel verslag 2018 door de pen
ningmeesters: Bert Mooijekind en Rob de
Zwart
Inkomsten zijn naast de contributies, de
winkel, de kantine en de krantenloods.
Uitgaven zijn conform begroting gemaakt.
Er si een klein overschot in 2018. De
kascommissie heeft geen onregelmatighe
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den aangetroffen en verleent de penning
meesters decharge.
Commissieverslagen 2018
In de Tuinfluiter zijn de verslagen te vinden
van de Winkelcommissie, kantinecommis
sie, Evenementencommissie, Bouwcom
missie, Tuincommissie, bestuur. De verga
dering heeft geen opmerkingen hierover
en is akkoord.
 
Vacature bestuursleden
Volgens aftreedrooster vastgesteld op de
ALV 27 oktober 2009 treden de volgende
bestuursleden af:
- penningmeesters: ter overbrugging naar
het benoemen van nieuwe penningmees
ter / ICT zijn Bert Mooijekind en Rob de
Zwart bereid maximaal één jaar waar te

nemen Gevraagd wordt hoeveel tijd deze
functie kost. Bert geeft aan 2 à 5 uur per
week, Rob 2 uur per week. Rob doet de
coördinatie van de bestellingen van aarde,
de ICT en de contributies. Bert doet de
boekhouding en de gesprekken met de
commissies hierover.
- coördinator kantine: Bart Tromp heeft
aangegeven door te willen gaan. Het be
stuur ondersteunt zijn kandidatuur. De
vergadering is per acclamatie hiermee
akkoord
Rondvraag en sluiting
- Martina van Zonderen wil graag een
houtkachel plaatsen onder het houten
afdak en vraagt akkoord van het bestuur.
Conform de regels mag een tuinder geen
overlast bezorgen (art 6 lid 2a). Daarnaast

staat in datzelfde artikel, lid 5b dat er geen
open vuur op de tuin mag zijn. Genoemd
worden de vuurkorf ed. Zolang er geen
brandgevaarlijke situaties ontstaan en er
geen overlast wordt bezorgd, gedogen we
gesloten houtkachels.
- Burghart vraagt waar het bord met de
namen van de tuinders is gebleven. Het
huidige bord wordt opgeknapt en zal op
een andere plek geplaats worden.
- Ria Duineveld vraagt wanneer het ooie
vaarsbord klaar is. Het bord is klaar. Ria
vraagt of het bord binnen 2 weken ge
plaatst kan worden.
- Erika Meershoek vraagt of er bij de
ontwikkeling van H15 ook aandacht vlin
ders en bijen kan zijn.
Trees van Gastel, secretaris

Dankjulliewel, allemaal!!
Sommigen van jullie weten het al
omdat ze honing hebben gekocht.

 
Anderen komen er nu achter: de bijen op
ZWN hebben het dit jaar heel goed ge
daan. Er is ruim 80 kilo honing geoogst!
(ook dat is oogst). De honing is in potten
gegaan van 450 gram en grotendeels ver
kocht via de winkel. Waarbij er uiteraard
een deel van de opbrengst voor ZWN is.

Waarom een grote oogst? In ons tuinpark
zijn er steeds meer bloeiende bomen en
planten. Het weer was wat grillig maar
toch verging het onze bijen goed.
 
Wekelijkse inspectie door Wil hielp ook
om een vinger aan de pols te houden bij
de bijenstal. Op een gegeven moment
zagen jullie een rood lint bij de kijkkast van
de bijen. Dit was nodig omdat het toch
bijen blijven. De Imkers zagen vaak kinde
ren zonder begeleiding die kant op gaan.

Dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling.
Bijen kunnen gewoon steken en als kind
schrik je dan super. Verder mag je nooit
voor het vlieggat komen! Ook dat kan je
als kind niet weten. Zelf een volwassene
vergeet dit weleens. Nare gevolgen die
niemand wil, dus vandaar dat lint.

Wat kunnen we nog doen voor de bijen:
Maak een vijvertje met poreuze stenen.
De bijen komen drinken net als bij de
vijver van de kantine.
Plant vaste planten speciaal voor bijen. Dit
zijn vaak enkelvoudige bloeiers. Er zijn ook
hele mooie rozen, speciaal voor bijen. Zelf
koop ik veel bij Global Garden: super
bijvriendelijk daar!
In deze periode kan je sneeuwklokjes,
krokussen en winteraconieten zetten. 
Als we allemaal wat tegels eruit wippen en
daar bij-vriendelijke planten zetten, dan
wordt ons park nog mooier!
                                       Wil Maris (L25)

Een enorme zwerm bijen is neergestreken in een

boom bij ZWN. Foto Wil
De imker heeft ze uit de boom geschud en veilig

opgevangen in een "schepmand"

Hier hoef je niet veel moeite voor te doen, ze

komen vanzelf op; Vingerhoedskruid (digitalis=vin

ger). Een prima bij- en hommelbloem. Foto Sjoeke
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Het raadsel van de bril
Een aantal weken geleden trof ik een bril aan in een van mijn plantenpotten.
In deze plantenpot heb ik een blauwe bes staan. Ik vroeg mezelf meteen af, hoe deze
bril daarin terecht was gekomen.
Allerlei mogelijkheden kwamen naar boven.
 
Allereerst: zou de bril daar neergelegd kunnen zijn, vanwege het feit, dat de drager iets
opviel en wazig zag met zijn bril? Was het de label van de plant, die niet gelezen kon
worden? Was het een bijzonder insect wat daar rond liep? Waren het de blauwe
bessen die er zo aantrekkelijk uitzagen?
Tevens is het zeer opmerkelijk, waarom de bril is blijven liggen. Werd hij niet gemist
op de terugweg of was de bril niet meer nodig?         
Ben Timmermans (S13)

De Phlomis komt veel  voor in de borders bij ZWN. De plant wordt ook wel Brandkruid, Viltbloem of

Etagebloem genoemd. Foto Sjoeke
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