
Bij de geboorte van een zoon of dochter (of allebei) vliegt er bij ons soms een
ooievaar door het raam. Deze koolmees houdt het op onze fiere driekleur! Niet
dat er veel aandacht aan wordt besteed; er moet gewerkt worden! Honderden
rupsjes worden aangevoerd om het kroost over 20 dagen uit de - chique - woning
te laten uitvliegen. Lees meer op blz. 3.              Foto Esther Zwart

Agenda
 

Algemene Ledenvergadering
Uitgesteld tot nader order

 
Open Tuindag

Zaterdag 22 augustus (?)

Rectificatie
In het werkrooster van GROEP 2

staat 17 september als datum; maar
dit moet zijn: 17 oktober

 

Algemene
Ledenvergadering
Officieel  moet de Algemene Ledenverga
dering  in de eerste  6 maanden worden
gehouden, maar door het virus zal deze 
nog een tijdje worden uitgesteld.
Inmiddels  is het bestuur kompleet, zij het
dat 4 van de 7 leden nog niet door de ALV
zijn benoemd. In de nieuwsbrief zit een
brief  waarin we de mening van de leden
vragen over een aantal zaken, oa of zij
kunnen instemmen met de benoeming van
de bestuurders  en we vragen u allen
dringend  de ingevulde  brief weer aan ons
terug te sturen. Uiteraard  worden de
benoemingen  pas officieel  in de eerstko
mende ALV.         Jan Levers, voorzitter

De Tuinluiter
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Het stokje of  "De Ervaringen van een nieuwe tuinder"
Op 10 november 2016 kreeg Marti

na van Zonderen een nogal ver
waarloosde moestuin op de Malus

laan 2A. Zij beschrijft in fases de
ontwikkelingen,

 
De tuin was in tweeën gedeeld omdat het
door 2 personen bijgehouden werd;
op het achterste gedeelte stond een huis
je en het voorste gedeelte lag onder een
blauw zeil en in het midden stond een hek
met een druif.
Het huisje was in niet zo'n goede staat en
had allemaal  rattenkeutels in de kastjes,
niet iets om vrolijk van te worden. 
Voor mezelf heb ik een planning gemaakt
en dat was als eerste zorgen, dat ik kon

zaaien in het voorjaar. Bart Tromp heeft
me geholpen en laten zien hoe je bakken
maakt. Met z’n tweeën in de modder en
de kou gingen we aan de slag. Mijn man A
rend hielp ook mee en zo had ik binnen
de kortste keren een paar mooie bakken.
Allereerst maar aarde bestellen. Ik heb
niet bijgehouden hoeveel kubieke meters
aarde er in zijn gegaan, maar het zijn er
heel wat geweest! Ik heb de  grond in de
bakken goed omgespit en gevuld met
aarde. Tussen de bakken heeft mijn zoon
de paden aangelegd.
In het voorjaar kon ik de eerste groente

zaaien. Ik wist niets van tuinieren in een
 moestuin maar gelukkig heeft mijn vrien
din Patricia me daar mee geholpen.
Bieten, bonen, snijbonen; noem alles maar
op. Dat groeide heel goed en het oogsten
hiervan is helemaal geweldig, het leukste
vindt ik de aardappelen, je trekt heel
voorzichtig aan de plant en dan schud je
de aardappels zo naar boven, kikken vindt
ik dat! De smaak van je eigen groenten en
fruit is superlekker.
De bakken waren klaar dus gingen we over
op fase 2: een nieuw huisje met een
schuurtje. Ik wilde graag een houten
blokhut met een overstekende overkap
ping en die hebben we ook kunnen kopen.
Mijn zoon heeft een klein kraantje gehuurd
en uiteraard met toestemming van het
bestuur konden we in een weekend de
aarde verschuiven op de dijk die eerst
goed verstevigd was met betonplaten die
we van een andere tuin kregen van de
tuincommissie. Dit was een behoorlijke
klus; zoonlief is daar 3 dagen mee bezig
geweest, maar het resultaat was top!
Er moest  beton onder ons huisje, maar
eerst meten en advies opvragen. 7 cm was
dik genoeg, hadden ze ons verteld dus dat
doen we dan maar. Man en zoonlief wilde
zelf het beton storten. Martien, onze
medetuinier heeft ons ook meegeholpen.
Het betonmortel werd ingekocht en het
werd allemaal handmatig gedaan. Helaas,
we hadden te weinig! Dus manlief heeft in
de hele omgeving alles opgekocht en zich
uit de naad gewerkt om het voor elkaar
te krijgen. Ipv 7 cm werd het 15 cm beton,
ach een kniesoor die daar op let!
 
De blokhut werd geleverd in 2017 en die
moest handmatig door mijn mannen in
elkaar gezet worden, Bart kwam ons
meehelpen.  Het was een puzzel en of het
helemaal goed in elkaar is gezet weet ik
niet maar ik vind hem prachtig. Het terras
werd ook aangelegd en vormt een mooi
geheel. 
 
Fase 3 kon beginnen, het tweede gedeel
te van de moestuin. Ik wilde een rand waar

ik bloemen en planten in kon zetten en
ook een gazonnetje zodat ons kleinkind
hier op kon spelen. Eerst alles goed om
gespit en daar dan 2 bakken maken, aarde
bijvullen, rand gemaakt waar de tuin komt
en daarna het gras neergelegd, Klinkt
makkelijk maar wat een werk! Het is gelukt
en het ziet er prachtig uit. Jammer alleen
van die mollen, maar ja die waren er al
voordat wij kwamen.
 
Fase 4: een kas
Iedereen had het over Dave Storm; dus
wij naar Naaldwijk waar we vriendelijk
werden ontvangen. We probeerden nog 
korting te krijgen maar dat ging niet luk
ken; we hebben de kas besteld in februari
maar hij werd ergens in juli 2019 geleverd.
De mannen van Dave Storm hebben de
kas in elkaar gezet en het is een plaatje. Ik
kon zelf niet iets gaan kweken, dus heb ik
wat gekocht bij een tuincentrum en ook
wat tomatenplantjes gekregen van Patri
cia. Stoer hoor; zo een kas, wat ruikt dat
lekker als je hem open doet!
Fase 5: de border
Ik wist me geen raad met de border, er
stond zoveel in en ook heel veel onkruid
wat ik niet weg kreeg. René heeft mijn
border helemaal omgespit,. Na een tijdje
heb ik wat plantjes ingezet. Bij de ZWN
winkel heb ik een klein plantje gekocht
dat witte bolletjes zou krijgen. Ahum... dit
bleken naderhand kalebassen te zijn! Mijn
hele border werd overgenomen door dit
kleine plantje haha! Overigens wel handig,
want mijn border zag er prachtig uit de
hele zomer en ik kon veel mensen blij
maken met een oranje kalebas. Ook van
Leo nog wat leuke oranje plantjes gekre
gen die waarschijnlijk dit jaar weer terug
komen.
 
Dankzij vele medetuinders krijg ik veel tips
en leer ik nog iedere dag. De sfeer is goed
binnen ZWN en doordat ik al vanaf het
begin bardiensten draai heb ik aardig wat
mensen leren kennen.
Ik geef met veel plezier het stokje door
aan Martien! 
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En wat is het druk op de tuin. Want kieskeurig waren ze dit jaar bij mij niet, de pimpel-
en koolmeesjes!
Bij een plaatselijk tuincentrum een van de goedkoopste huisjes gekocht, een berken
stammetje, die in het begin van de lente al druk werd gekeurd door papa en mama
Pimpelmees, en ja hoor... goed bevonden en op dit moment is het een drukte van
belang! Ze vliegen af en aan en als ik rustig blijf zitten, trekken ze zich niets  van mij
aan, maar daar hebben ze ook écht geen tijd voor,  want als ik het zo hoor, moeten
vele bekjes gevoed worden!
 
En dan heeft aan de achterkant van mijn huisje de familie Koolmees iets meer op stand
gevonden, namelijk een Amsterdams trapgevelpandje waar het hele jaar door de Ne
derlandse vlag vrolijk wappert. En ook zij hebben het ontzettend druk en het is een
enig gezicht wanneer zij landen op de vlaggenstok van hun huisje!
Elke dag is genieten, want wat is het toch heerlijk om - juist ook in deze tijd - even een
plek te hebben waar je in alle rust kunt kijken naar de natuur die - ongeacht wat er op
dit moment in de hele wereld gebeurt - gewoon zijn gangetje gaat en zich nergens wat
van aantrekt! 
 
Esther Zwart, L9
 

De voorzitter:
Het Corona-virus heeft zijn stempel 
op onze tuinen gedrukt. Het complex 
is voor het publiek gesloten. Het Al
gemene Werk op zaterdag is niet
doorgegaan, maar een aantal tuinders 
heeft in hun eigen tijd  werkzaamhe
den verricht en kunnen zo de 1,5
meter ruim in acht nemen. De Kanti
ne heeft plaatsgemaakt voor Leo’s
Lunchloket.
 
Inmiddels  is de overkapping weer
aangebracht en is wat verhoogd. De
metalen staanders zijn vervangen
door mooie houten palen. Met kleine
groepjes wordt de kantine weer ge
bruikt  oa  voor  vergaderingen, Stich
ting Zaaigoed  en ook de schilders
club is weer begonnen  en in de prak
tijk is de 1,5 meter goed te handha
ven.
 
Er is een oproep gedaan om vrijwilli
gers te vragen voor het onderhoud
van de natuurtuin en  er hebben zich
al een aantal tuinders aangemeld.
 
De sfeer op ons complex blijft  goed 
en samen komen we deze tijd  wel
door
 
Blijf  gezond,
 
Jan
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Eetbare (wilde) vaste planten
De lijst met eetbare (wilde) planten is bijna
eindeloos, dus we gaan nog even verder
met wat nieuwe soorten, zoals:

De JAPANSE WIJNBES (Rubus phoenico

lasius), deze vaste plant is lid van de ro
zenfamilie, net zoals de gewone braam en
de framboos. Daardoor kun je al wat ei
genschappen van deze plant inschatten: ze
heeft dezelfde enigszins wilde groei en
moet dus ook geleid en opgebonden
worden. De vruchtjes zijn eetbaar, maar
zijn niet allemaal tegelijk rijp. Daarom zie
je ze ook niet bij de groenteboer.
Het is een grote struik met als enige nadeel
dat ze veel kleine stekels heeft rond de
stengels. Maar er zijn ook een aantal
voordelen: een vrij lange oogstduur, mooi
blad en fraaie rode stengels. En tot slot de
kleine helderrode glanzende vruchtjes die
echt heel erg lekker zijn. De opbrengst is
niet heel groot en de vruchtjes zijn maar
klein (ongeveer 1 centimeter) maar heer
lijk zoet met een klein fris zuurtje. Een
bijkomend voordeel is dat de plant redelijk
ongevoelig is voor ziekten en plaagdieren.

De MAGNOLIA of BEVERBOOM  (Mag
nolia spp.) is bij de meeste mensen wel

bekend vanwege de mooie bloemen in het
vroege voorjaar, maar wat niet iedereen
zal weten is dat de bloemblaadjes ook
eetbaar zijn. Ze smaken een beetje naar
gember, hoewel ik ook wel hoor dat de
smaak op witlof lijkt. In ieder geval zijn de
blaadjes lekker in een Aziatische salade,
maar je kunt ze ook vullen met roomkaas.

KRENTENBOOM (Amelanchier lamarc
kii), ook een lid van de rozenfamilie, is een

vaste plant met eetbare vruchten. Deze
lage boom verdraagt schaduw, maar doet
het beter op een zonnige plek. De krentjes
zijn zowel vers als verwerkt eetbaar.
Zeker in een rode bessenjam is dit een
uitstekende toevoeging. Vogels zijn helaas
ook gek op de vruchten. In Drenthe,
Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Lim
burg groeit de krentenboom zelfs in het
wild.

CROSNE of JAPANSE ANDOORN (Sta
chys affinis) wordt ook wel Chinese arti
sjok of Japanse artisjok genoemd.  Het is

een overblijvende kruidachtige plant van
de familie Lamiaceae, afkomstig uit China,
die bloeit met paarse bloemen. De knol
letjes van deze plant groeien onder de
grond en zijn spiraalvormig. Ze zijn eet
baar, je kunt ze koken of bakken als aard
appels.

CITROENVERBENA (Lippia citriodora,
voorheen Aloysia triphylla) wordt ook wel

Verveine genoemd.  Het is een winterhar
de vaste plant, mits die op een beschutte
plek staat. Daarom kun je de Citroenver
bena het beste in een pot planten, die in
de winter binnen kan overwinteren. Blad
en bloem zijn eetbaar en heerlijk in des
serts of om thee van te zetten.  En nog
een tip: Houd muggen weg door de ci
troenverbena vlak bij je terras te zetten.

DASLOOK (Allium ursinum) is een bo
dembedekker, waarvan de bol, bloem en

blad eetbaar zijn. De smaak lijkt op ui en
knoflook, lekker te combineren met
komkommer of door de aardappelpuree.
Van de daslook kan ook een lekkere pesto
gemaakt worden met pijnboompitten of
cashewnoten en pecorinokaas. In het wild
is de plant beschermd, maar in de tuin kan
deze flink woekeren. Daarom kun je die
misschien beter in een flinke pot zetten!
 
Tot zover deze aflevering, wordt vervolgd!
JG
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Toelichting Balans en V&W rekening 2019 Vtv. ”ZWN”
Algemeen:
De vereniging heeft in 2019 een positief
resultaat geboekt van € 3.313,61. Het
eigen vermogen is derhalve gestegen naar
€ 45.995,71. De begroting 2019 die in de
najaarsvergadering van 2018 werd gepre
senteerd hield nog rekening met een winst
van maximaal € 450,00. Conclusie: We zijn
ruim binnen de begroting gebleven.
 
Er zijn redenen die bovenstaande verkla
ren n.l.:
Begrote uitgaven in 2019 stond op
€ 67.750,00 de uiteindelijke uitgaven zijn
€ 64.554,79. De grootste afwijkingen
zaten in de uitgaven van de commissies en
het bestuur.
 
Balansposten die om een toelichting vra
gen:
Liquide middelen
De contributie 2019 is voor 100% binnen.
De bonusspaarrekening is de enige spaar
rekening die momenteel actief gebruikt
wordt. De rentevergoeding is in 2019
€ 43,52. 
 
Vorderingen 
Hier is meer kasgeld bij de kantine en
winkel dan in de begroting voorzien.
Samen € 911,35
 
Eigen vermogen 

Per saldo toegenomen met het resultaat
van 2019 zijnde € 3.313,61 tot € 45.995,71
 
Reserves
De reserve algemeen en jubileum ZWN
zijn samengevoegd.
 
Vooruit ontvangen
De contributie tuinders over 2020 is op
31 december 2019 voor 84% binnen en
dit geldt ook voor de contributie Aspirant-
Leden, donateurs en adverteerders.
 
Verlies- en Winst posten die om een
toelichting vragen:
Huisvestingskosten
Zowel water als Gas en electra zijn binnen
de broting gebleven.
 
Onderhoud complex
Binnen begroting gebleven
 
Commissies
Het bedrag aan inkopen van de winkel is
boven de begroting uitgekomen. De win
kel heeft een positief saldo gedraaid van
€ 2.521,77 bij een omzet van € 11.662,61.
De kantine heeft een positief saldo van
€ 3.565,30 bij een omzet van € 11.204,99. 
Wij mogen derhalve concluderen dat
zowel de kantine de winkel bijdragen aan
het welzijn van de vereniging. De marges
zijn conform het uitgangspunt van de

vereniging.
 
Algemeen
Onder het kopje algemeen zitten diverse
kosten- en opbrengsten grootboekreke
ningen. Aan de opbrengstenkant zien wij
duidelijk de positieve invloed van de ver
kopen in de krantenloods. De algemene
kosten worden zijn dit jaar binnen de
begroting gebleven. 
 
Verkoopbemiddeling
Er zijn in 2019 minder tuinen naar nieuwe
tuinders gegaan dan begroot. De op
brengst was
€ 737,50 hetgeen onder de begrote in
komsten ligt, maar het betekent ook dat
tuinders ook in 2019 honkvast waren
binnen onze vereniging.
 
Conclusie:
 
De vereniging heeft een actief jaar achter
de rug. Er is door tuincommissie en
bouwcommissie tezamen met vele vrijwil
ligers veel verzet.
De kantine en de winkel draaien goed.
 
 
Bert Mooijekind en Rob de Zwart; t/m oktober
2019
Nicolette van Hulsbergen en Jan Willem van
Dalen; november en december 2019

Code Omschrijving Totaal Begroot Code Omschrijving Totaal Begroot

3600 Bankkosten 184,64 250,00 3000 Contributies 42.463,26 42.800,00

4000 Afdrachten 24.369,23 24.600,00 3500 Ontvangen rente 43,52 0,00

4500 Huisvestingskosten 5.733,48 5.900,00 6000 Commissies 23.490,60 23.900,00

5000 Onderhoud complex 8.425,29 8.500,00 8000 Bemiddeling 737,50 1.000,00

6000 Commissies 17.875,53 19.250,00 9000 Algemeen 1.133,52 500,00

7000 Bestuur 225,00 400,00

9000 Algemeen 7.741,62 8.850,00

Winst 2019 3.313,61 450,00

67.868,40 68.200,00 67.868,40 68.200,00

Baten en Lasten per 31 december 2019 van V.T.V. Zonder Werken Niets

Lasten 2019 Baten 2019

Totaal  Totaal  
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Kent u deze?

Stoepplantjes

Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
T +31 (0)71 527 51 44
www.hortusleiden.nl

Naar een idee van Thal Jonas. Foto’s André Biemans, Germaine Cornet, Iris Keizer, Katholieke Universiteit Leuven, Wikipedia Commons; illustratie Joris Smidt.
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/stoepplantjes

@stoepplantjes

stoepplantjes.nl

stoepplantjes

MADELIEFJE

Bellis perennis
1

ZANDRAKET

Arabidopsis thaliana
15

KLEINE VARKENSKERS

Lepidium didymum
22

KLEINE OOIEVAARSBEK

Geranium pusillum
29

VIJFVINGERKRUID

Potentilla reptans
36

TUINWOLFSMELK

Euphorbia peplus
43

SCHIJFKAMILLE

Matricaria discoidea
50

ZANDHOORNBLOEM

Cerastium semidecandrum
8

HERDERSTASJE

Capsella bursa-pastoris
2

KLUWENHOORNBLOEM

Cerastium glomeratum
16

SMALLE WEEGBREE

Plantago lanceolata
23

MUURSLA

Mycelis muralis
30

GEWONE MELKDISTEL

Sonchus oleraceus
37

HARIG KNOPKRUID

Galinsoga quadriradiata
44

GROTE WEEGBREE

Plantago major
51

PAARSE DOVENETEL

Lamium purpureum
9

STRAATGRAS

Poa annua
3

WINTERPOSTELEIN

Claytonia perfoliata
17

LIGGENDE VETMUUR

Sagina procumbens
24

MUURPEPER

Sedum acre
31

GLAD VINGERGRAS

Digitaria  ischaemum
38

KLEEFKRUID

Galium aparine
45

GEWOON VARKENSGRAS

Polygonum aviculare
52

KLIMOPEREPRIJS

Veronica hederifolia
10

KLEIN KRUISKRUID

Senecio vulgaris
4

HEERMOES

Equisetum arvense
18

GEWONE RAKET

Sisymbrium officinale
25

STINKENDE GOUWE

Chelidonium majus
32

STRAATLIEFDEGRAS

Eragrostis multicaulis
39

AKKERMELKDISTEL

Sonchus arvensis
46

GEWONE REIGERSBEK

Erodium cicutarium
11

KLEINE VELDKERS

Cardamine hirsuta
5

HONDSDRAF

Glechoma hederacea
19

DUIZENDBLAD

Achillea millefolium
26

SPEERDISTEL

Cirsium vulgare
33

GEWOON BIGGENKRUID

Hypochaeris radicata
40

RODE SCHIJNSPURRIE

Spergularia rubra
47

GEHOORNDE KLAVERZURING

Oxalis corniculata
12

VROEGELING

Draba verna
6

KANDELAARTJE

Saxifraga tridactylites
20

BERGBASTERDWEDERIK

Epilobium montanum
27

CANADESE FIJNSTRAAL

Erigeron canadensis
34

HERTSHOORNWEEGBREE

Plantago coronopus
41

GROTE BRANDNETEL

Urtica dioica
48

PAARDENBLOEM

Taraxacum officinale
13

VOGELMUUR

Stellaria media
7

ZACHTE OOIEVAARSBEK

Geranium molle
21

MUURFIJNSTRAAL

Erigeron karvinskianus
28

ROBERTSKRUID

Geranium robertianum
35

ZWARTE NACHTSCHADE

Solanum nigrum
42

KLEIN STREEPZAAD

Crepis capillaris
49

VELDEREPRIJS

Veronica arvensis
14

 
Grote weegbree, kleine veldkers, her
derstasje, rode klaver, paarse dovenetel,
zandraket…
 
In de afgelopen tijd hebben we in onze
omgeving op veel vensterbanken één of
meer berenknuffels zien verschijnen. Het
was een leuke puzzeltocht voor kleine
kinderen die samen met hun ouders erop
uit konden om op berenjacht te gaan. Zo
kwam er een welkome afwisseling in de
lange periode van binnen zitten en verve
len.
 

 
Voor de ‘grote mensen’ is er nu een
nieuwe rage, die ik u niet wil onthouden:
BOTANISCH STOEPKRIJTEN! Het Is een
initiatief van o.a. de Hortus Botanicus in
Leiden. En zoals de naam al aangeeft, het
gaat om de wilde stoepplantjes die deze
keer in de belangstelling staan. Plantjes op
de stoep kunnen met stoepkrijt  van een
naam voorzien worden.  Onderschat deze
kleintjes niet, ze zorgen voor verkoeling
in de stad en bieden voedsel aan o.a. bijen
en zijn van belang voor de biodiversiteit.
 
 

Op de site van de Hortus www.hortuslei
den.nl/onderwijs/stoepplantjes -1 kun je
een poster downloaden waar 52 soorten
staan afgebeeld om het determineren te
vergemakkelijken. Verder is hier vooral
voor kinderen nog veel meer te vinden,
zoals leuke proefjes en kleurplaten.

 

 
Maar geniet vooral van het buiten zijn, dus
pik wat stoepkrijt van je kinderen, print de
poster en ga op pad!
JG

Mirjam vast in India
Mirjam van Lijsterbeslaan 7 was

een van onze landgenoten die tij
dens een lockdown vast zaten in
het buitenland. Zij is inmiddels

weer gezond en wel teruggekeerd.
 
Hier even een bericht uit India, Auroville 
in de staat Tamil Nadu. Ik ben 12 maart
afgereisd naar India  en geland in Chennai.
Na mij ging de grens dicht. 
Ik zat na een paar dagen geheel in quaran
taine.
Een vlucht terug vanaf deze plaats is nage
noeg onmogelijk..De afstand om een
luchthaven te bereiken is te ver. Er zijn
wel vluchten voor de Fransen en Engelsen
geweest, maar die zijn voor eigen landge
noten en voor noodgevallen van andere
landen.  Nu 4 mei is hopelijk de Lockdown
voorbij.

Zoals jullie nu lezen, kan ik dus niet naar
de volkstuin komen en kan dus ook m'n
werkbeurten niet doen. Ik mis mijn tuin
en jullie.  Dit is overmacht. Gelukkig heb
ik een goede kamer, een koude douche en
goed eten. Voor de rest mag ik niets doen.
Alles is hier gesloten. 

Ik kan wat planten water geven in de tuin
en bladeren vegen.  Een stukje wandelen
en fietsen.  Het is hier bijna 40 graden en
elke dag wordt het warmer. Het is tro
pisch hier. Ook kan ik niet naar het kin
derdagverblijf in Tiruvannamalai en naar
het asiel. Ik zit in een onverwachte retrai
te. 
Nu beste allemaal, ik hoop in mei weer
naar huis te komen. Rare tijden..
Groetjes en blijf optimistisch en gezond.
Mirjam Hartgers Deze planten doen het goed bij 40 graden C. Foto

Mirjam

Van de
bestuurstafel
Inmiddels is het complex op 1 juni
weer open voor het publiek en ook
het achterhek zal van een magnetisch
slot worden voorzien. De speeltuin
zal  ook weer  voor het publiek wor
den opengesteld en we  hopen geen
misstanden te krijgen. Ad Otten heeft
volgens de  richtlijnen van de Speeltui
nen regels opgesteld en bij grote
drukte zal men voor een uur  toegang
krijgen.
Het Algemeen Werk zal weer een
aanvang hebben en de afgelopen tijd
hebben zich al vele leden aangemeld
om in hun eigen tijd een klus te kla
ren.
De kennisgroep Natuurvriendelijk tui
nieren zal zelfstandig gaan opereren
en niet meer onder de tuincommissie
vallen. Uiteraard  is er een goede sa
menwerking.
Voor de natuurtuin hebben zich in
middels 8 vrijwilligers opgegeven, die
deze tuin gaan onderhouden in plaats
van Algemeen Werk. We hopen dat
het weer een visitekaartje gaat wor
den.
De Vlindertuin blijft  dit jaar nog in
stand  en we verwachten dat het
harde werken in het voorjaar  het
hele jaar zal worden voortgezet.
Het mededelingenbord is opgeknapt
en verplaatst en binnenkort zal hier
de nieuwe plattegrond op prijken.
We verwachten dat de Algemene Le
denvergadering in het najaar zal wor
den gehouden.
Jan
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Vier nieuwe bestuursleden stellen zich voor:

Vz. Bouwcommissie
Mijn naam is Ab Mannaert (Berkenlaan 6)
en ben al 33 jaar lid van deze mooie ver
eniging. In deze jaren heb ik al  vele mooie
dingen mogen doen voor de tuin. Zit nu 3
jaar in de bouwcommissie en sinds febru
ari als voorzitter.
Met ons vieren proberen wij de opstallen
op de tuin te onderhouden en indien nodig
uit te breiden.

Secretaris
Beste leden van ZWN
 
Ik ben Martina van Zonderen en heb een
tuin op de Maluslaan 2a. Twee maanden
geleden is mij gevraagd of ik secretaris van
de vereniging wilde worden. Ik heb hier
heel goed over nagedacht omdat ik weet
dat het veel werk en veel verantwoorde
lijkheid is. Ik heb Ja gezegd en wil me aan
jullie voorstellen.
 
De tuin heb ik vanaf 2016 en heb er heel
veel plezier in. Ook vindt ik de sfeer met
andere tuinders erg leuk en gezellig. Ik ben
getrouwd met Arend en heb 2 kinderen
die getrouwd zijn en ons heel gelukkig
hebben gemaakt met 2 prachtige klein
dochters.
Ik heb jaren gewerkt bij Liander als all
round administratief medewerkster en
heb dat altijd met veel plezier mogen doen.
 
Buiten mijn prachtige tuin ben ik ook lid
van Duikteam IJmond waar ik de Bar be
heer. Tevens ben ik ook gastvrouw bij het
Inloophuis voor kankerpatiënten in Sant
poort Noord en als laatste ben ik organi
sator van het Diabetesfonds. 
Het woord vervelen ken ik dus niet.
 
Als secretaris staat mij wel wat te wachten
omdat ik niet van alles op de hoogte
ben. Maar ik ga mijn best doen; uiteraard
samen met alle heren van het bestuur en
bij nood mag ik altijd bij Trees aanbellen.

Penningmeester
 
Drie jaar geleden zijn wij  (Annemieke en
Hugo) lid geworden van de vereniging en
hebben een tuin op Maluslaan 8.  Met  mijn
zwager en zus  zijn wij enthousiast aan de
gang gegaan.
Wij zijn beide  opgegroeid in Haarlem
Noord en kennen het park al van jongs af
aan.  Inmiddels  wonen wij nu alweer 30
jaar in Velserbroek.
Na 35 jaar bij een bank gewerkt te hebben
ben ik 2 jaar geleden gepensioneerd. Nu
ik weer wat meer tijd heb lijkt het mij leuk
om samen met Jan Willem van Dalen voor
de financiën te zorgen.
In het verleden ben ik penningmeester
geweest bij het tennispark Pim Mulier en
bij de Hockeyclub Haarlem waar ik overi
gens nog steeds bij betrokken ben.
Hugo Huneker

Een introductie van Nico de Bont als voorzitter

van de Winkelcommissie is inmiddels overbodig:

wie kent hem niet? Behalve dat hij zorgt voor een

ruim assortiment tuinspullen in de winkel, is hij

ook de man voor het verhuren van de aanhanger

en het bestellen van grond etc. bij de firma Van

Schagen. Je kan dus wel stellen dat hij bij ZWN een

druk bezet man is. 

Gerrit de Smit en Ton Duineveld van de Bouw

commissie in de werkplaats. Zij hebben dit jaar al

meerdere, belangrijke klussen op het complex uit

gevoerd. Foto Sjoeke
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Normaal gesproken is bij gunstig weer het terras, of anders de kantine op zater
dag goed bezet. Door de corona-maatregelen kon daar geen sprake van zijn; op
afspraak kon men zijn bestelling ophalen. Als je je netjes hield aan de gevraagde
tussenruimte kon de koffie-to-go met zelf gebakken cake of taart aan een geim
proviseerde toonbank worden besteld. Op de foto stapt John juist de volgende
zone in om bij Sjoeke wat te kopen. Achter haar staat kantinebeheerder Leo die
niet ontevreden was over de omzet. Ab wacht netjes op zijn beurt.     Foto Carla

De mannen van de Bouwcomm. mogen onder vor

waarden weer aan het werk: de terrasoverkapping

wordt opnieuw geplaatst. De eerste versie bleek

niet aan de eisen van de "schoonheidscommissie"

te voldoen. De stoel van Leo Pel, zwart shirt, is

niet helemaal volgens de regeltjes...

De voorzitter van de Tuincommissie, Gerard

Soonius, kijkt met een tevreden blik naar de ver

richtingen van de mensen van de Bouwcommissie. 

Werkbespreking op anderhalve meter

Op de foto rechts, gemaakt in het vroege
voorjaar, wordt de "oude" overkapping
van het terras verwijderd. Duidelijk is
zichtbaar dat de aansluiting op de kantine
dwars over de bovenramen liep. Deze is
nu verhoogd tot onder het dak.
Onze tuinder John van Galen van het ge
lijknamige constructiebedrijf, ondersteun
de de klus met raad en daad.   Foto Carla
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Rodondendron
Rododendrons bij ZWN? Kan niet! Op
klei groeien aardappels, geen rodo's. Toch
zijn deze foto's bij ons gemaakt.Je moet
wel wat aandacht aan de grond besteden:
veel turf en zand toevoegen. En zie daar!
Foto's Sjoeke en DS

Los Zand..
 
Aan de buitenzijde van het grote hek
is het grote bord met de regels waar
aan je je op het complex moet hou
den, plotseling weer leesbaar gewor
den. De tekst was door de weersin
vloeden vervaagd. Bij navraag bleek
Sjoeke de letters met viltstift overge
trokken te hebben.
 
Op een paar plekken is het asfalt op
de lanen zo dun aangebracht dat het
straatgras er doorheen is gegroeid.
Een slordig gezicht. Het gras is echter
zo krachtig dat er hele gaten in het
plaveisel dreigen te vallen. Gerard van
de Tuincommissie is in de tegenaaval
gegaan en is na enig bikwerk begon
nen met het aanbrengen van een nieu
we laag asfalt. 
 
De natuurspeeltuin is een groot suc
ces. Op elk moment van de dag tref je
wel kinderen aan die zich prima
weten te amuseren zonder de geijkte
wipkip of schommel. Er wordt veel
met zand en water geëxperimenteerd
en overal zijn plekjes die nader onder
zocht moeten worden. Voor de ou
ders is een nieuwe bank geplaatst met
een bijzondere vormgeving. Het (plas
tic) rijdend speelgoed verkeert in een
niet al te beste staat maar wordt niet
temin veel gebruikt. De mensen van
de speeltuincommissie hebben mooi
werk verricht!

 
Vroeger bestelde het bestuur een
vrachtwagen zand, aarde of mest en
kon je tegen betaling je portie met je
kruiwagen ophalen bij het achterhek.
Nu wordt het tegen een luttel bedrag
bij je tuin afgeleverd door mensen van
de winkel. Wat is dat toch een luxe!
 
René en Peter hebben op de Malus
laan een vos gesignaleerd. Hij/zij
kwam van de Singellaan en liep via
M24 naar de bijenstal. Volgens Nico is
er een hol in de "wildernis" naast het
gemaaltje. 
 
Het is droog en het zou deze zomer
wel eens droog kunnen blijven. Dat is
dan het derde jaar op rij. Laten we blij
zijn dat onze tuinen in een poldertje
liggen en niet ergens in de duinen. 

Plant een vijg!
Nu de zomers warmer en warmer wor
den, is het misschien niet zo een gek idee
om de overstap te maken naar andere
groenten en vruchten. Kouseband, man
go's en ananassen op de volkstuin! Joke
Groskamp is alvast begonnen met de
aanplant van vijgenbomen. En met succes!
De eerste vijgen kunnen over een tijdje
worden geplukt. DS

- Pagina 9 -



Kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren – de kluskaarten en
de natuurtuin
 
In de vorige Tuinfluiter heeft u in ons
jaarverslag kunnen lezen dat we hard ge
werkt hebben aan de  ‘kluskaarten’ die we
op verzoek van de tuincommissie hebben
uitgewerkt om zo het Algemeen Werk op
de natuurtuin te verduidelijken en de
aansturing vanuit de tuincommissie te
vergemakkelijken. Daarbij is ook een
nieuwe duidelijke plattegrond gemaakt
(met dank aan Joke’s wederhelft) waarin
alle onderdelen zijn weergegeven.

We hebben gekozen voor een verdeling

in 5 vakken, die ieder een specifiek onder
deel vormen van de natuurtuin:
 
Vak 1 bestaat uit  de voorborder van de
natuurtuin met achter de heg een zgn.
kruidenspiraal. In deze border staan over
wegend inheemse planten.
Vak 2 bestaat uit twee bloemenvakken t.
b.v. bijen en andere bestuivende insecten.
In dit vak staan ook een appel, een druif,
een insectenmuurtje en een eenstijlige
meidoorn.
Vak 3 is een rustplek, bestaande uit een
grasveld met een picknicktafel/bank.
Tegen de muur staat een kasje waar
plantgoed wordt opgekweekt voor ver
koop in de winkel. Er loopt een pad vanaf
de entree door het grasveld heen naar de
achterzijde van de natuurtuin.
Vak 4 omvat de vijver en de omgeving

daarvan. Water in een tuin is belangrijk,
uiteraard zodat daar waardevolle moeras-
en waterplanten kunnen groeien, maar
vooral ook voor allerlei dieren (vogels,
libellen, kikkers).
Vak 5 is het achterste vak van de Natuur
tuin. Het grenst aan de slootkant en de
entree naast de hoofdpoort van ZWN.
Een vak met veel reliëf, door de wal bij de
slootkant en de houtwallen. Dit vak dient
onder meer als schuilplaats voor dieren.
We houden het daarom bewust enigszins
rommelig. Ook vallen alle paden in de
natuurtuin onder dit vak.
 
Per vak hebben we vervolgens voor iede
re maand, van maart tot en met oktober,
bekeken welke werkzaamheden daar
specifiek uitgevoerd moeten worden. Ter
verduidelijking staan op iedere kluskaart
ook een aantal afbeeldingen van de ge
noemde planten. De werkzaamheden
bestaan telkens uit een vast aantal onder
delen, die per vak kunnen verschillen.:
 
Laten staan, maar eventueel uitdunnen:
Ooievaarsbek, Teunisbloem, Vrouwen
mantel, Boterbloem, Stinkende Gouwe
(vak 2, juni)
 
Verwijderen, bv. rond de vijver opkomende
bladeren van Groot Hoefblad weghalen
(kan anders gaan woekeren) (vak 4, mei)
 
Snoeien, bv. uitgebloeide bloemen Wilgen
roosje en Guldenroede afknippen om te
grote verspreiding van zaad te voorko

men, te grote pollen van Ooievaarsbek,
Vrouwenmantel, Smeerwortel, Sedum
afsteken, weggeven of verplaatsen (vak 1)
 
Zaaien en planten, bv. voor de eerste vorst
(verwilderings)bollen planten sneeuw
klokje, krokus, narcis, etc. (vak 1, okto
ber), of zo nodig gras bij zaaien (vak 3, april)
 
Overig, bv. onkruid verwijderen uit inge
zaaide bloembedden (vak 2) of zwerfvuil
verwijderen langs en in de sloot (vak 5)
 

Er bestond veel behoefte aan nauwgezet
te instructies voor de uit te voeren werk
zaamheden. Vaak was er te weinig speci
fieke kennis aanwezig bij de tuinders. Ook
voor de  tuincommissie was het niet altijd
helder. En dat kon leiden tot soms desa
streuze gevolgen voor het onderhoud op
de natuurtuin. 
 
Inmiddels hebben we helaas te maken met
de bekende coronaperikelen, die het on
mogelijk maken om het Algemeen Werk
op de gebruikelijke manier uit te voeren.
Dankzij een oproep van de voorzitter van
de tuincommissie in de Nieuwsbrief heeft
zich nu gelukkig een aantal tuinders aan
gemeld, die zich over het onderhoud op
de natuurtuin willen ontfermen. Zij zijn en
blijven daarmee vrijgesteld van het Alge
meen Werk. In overleg met de kennis
groep voeren zij hun werkzaamheden uit
op de dagen en tijden van hun eigen keuze.
Daarnaast heeft zich ook een kandidaat-
tuinder gemeld, die in afwachting van haar
eigen tuin graag wil werken op de natuur
tuin en inmiddels al hard aan de slag is
gegaan.
 
Wij zijn heel blij met deze ondersteuning
en hopen dat er zich nog meer tuinders
melden, zodat we met een enthousiaste
groep de natuurtuin en - te zijner tijd - de
heemtuin weer kunnen laten opbloeien
tot een mooi voorbeeld van ecologisch
tuinieren, waar iedereen van kan genieten!
 
Interesse? Stuur dan een mailtje naar na
tuurvriendelijk@zwn-volkstuinen.nl of naar
tuincie@zwn-volkstuinen.nl en we nemen
snel contact op!
 
Marjolijn Sondorp / Joke Groskamp
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Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
Het is inmiddels wel algemeen bekend dat
natuurvriendelijk tuinieren en het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen niet
samengaan. Deze middelen verontreini
gen het grond- en oppervlaktewater en
zijn gevaarlijk voor mens en dier. Boven
dien geven die wettelijk toegestane be
strijdingsmiddelen geen garantie dat ze
inderdaad ongevaarlijk of onschadelijk zijn.
 
Als het enigszins mogelijk is, kies dan dus
liever voor preventieve gewasbescher
ming in plaats van bestrijdingsmiddelen.
 
 
Enkele voorbeelden van preventieve ge
wasbescherming:
 
- gebruik organische mest in plaats van
kunstmest.
- zorg voor een ruime plantafstand
- geef doordacht water      
- pas ruime vruchtwisseling toe
- gebruik goedgekeurd zaai- en pootgoed
- werk met combinatieteelt
- kies voor insectengaas als bescherming
- zorg voor een diervriendelijke inrichting
van de tuin

 
 
Werkt dit toch niet afdoende, dan kan een
beperkt aantal bestrijdingsmiddelen op
biologische basis ingezet worden. Een
overzicht hiervan staat als download op
de website van het AVVN (https://avvn.
nl/media/attachment/44.pdg). Dit zijn:
 
 

- de middelen zonder een toelatingsnum
mer (N-nummer) op de verpakking,
- alle middelen van EcoStyle (m.u.v. Ultima
en Mierenlokdoos met spinosad) en
- de middelen met een toelatingsnummer
die uitsluitend - en niet in combinatie met
andere werkzame stoffen - de volgende
werkzame stoffen bevatten: azijnzuur,
organische vetzuren (pelargonzuur/non
aanzuur, octaanzuur en/of decaanzuur),
pyrethrinen/pyrethrum (met of zonder
koolzaadolie), ijzerfosfaat, diatomeeën
aarde en zwavel (uitsluitend voor gebruik
in de kas tegen schimmel).
 
 
De meeste hierboven genoemde middelen
zijn minder milieubelastend, maar blijven
in meer en soms mindere mate schadelijk
voor de biodiversiteit en kunnen zeker bij
ondeskundig gebruik gevaar opleveren
voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld de
organische vetzuren.
Het is daarom heel belangrijk dat de mid
delen strikt volgens de gebruiksvoor
schriften toegepast worden.
 
JG                   (bron: AVVN)
 

Nieuwe banken in de Natuurspeeltuin
Een aantal weken geleden arriveerden
nieuwe bankjes voor de natuurspeeltuin
op het complex. Ze werden tijdelijk ge
stald bij de winkel van Flip en er waren
weinig tuinders die er niet bewonderend
naar hebben staan kijken: het prachtige
robuuste blanke Douglashout en de fraaie
vormgeving.  De bankjes werden groten
deels bij elkaar gespaard door de Grote
Club-actie, zodat er ook nog wat budget

overblieef voor onderhoud en nieuw zand.
Op eerste Paasdag werden de bankjes in
de Tung-olie gezet om ze te verduurzamen
en op 2e Paasdag werden ze geplaatst. In
verband met de Corona 'sociale distantie'
werden zij uit elkaar gezet.  Als de crisis
voorbij is dan worden zij in een gezellig
hoekje geplaatst op de plek waar de 'ka
bouterstoeltjes' stonden. De 2 keurmees
ters waren tevreden over het zitcomfort! 

___________________________________________________
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Bloemendaalseweg 47

2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525

info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl

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)
Jan Levers (M12)
 
Bestuur:
Voorzitter: Jan Levers (M12)
Secretaris: Martina van Zonderen
(M2A)
Penningmeester: Hugo Huneker (M8)
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
Jan Willem van Dalen (S8)
 
De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.
 
Inleveren kopij tot uiterlijk:
   1 september (herfstnummer)

ZaaiGoed-Nieuws
Stichting Zaaigoed wil heel voorzichtig uit
de corona-lockdown komen door  met
een heel klein clubje bezoekers naar een
grotere ruimte te gaan. Daar was de kan
tine zeer geschikt voor en elke deelnemer
zat aan één tafel zodat de afstand ok was.
Het zonnetje scheen lekker zodat we
heerlijk buiten op het terras de lentelunch
konden nuttigen (zie foto). Deze lunch is
bereid door Martin van Ginkel, de chef
kok van het Brouwerskolkje. Bijna alle
lokale en pure ingrediënten kwamen van
de Zintuigentuin op de Berkenlaan. Dit
alles werd georganiseerd om de deelne
mers weer wat vrolijkheid en aandacht te
bieden, want als je zo geïsoleerd bent
geweest dan was deze bijeenkomst een
verademing voor de kwetsbare en eenza
me ouderen. Ook gezegd moet worden
dat de leidsters elke week een goedgevuld
pakketje  naar de mensen brachten. Elke
week zat er iets in op creatief gebied zodat
de mensen bezig konden blijven, iets lek
kers, verpakt in zelfgemaakte doosjes, een
gedicht, fruit (van de tuin), kaasblokjes etc
.Een prachtig iniatief!
Sjoeke

ZaaiGoed lunchte als eerste onder de nieuwe

overkapping (en op gepaste afstand van elkaar). In

de deuropening chefkok Van Ginkel.

Een Juffer of een Libel?
Bij de Singel heb ik tot dusver een drietal libellen gezien. In Nederland komen
zo’n 70 libelsoorten voor. Er is een verschil tussen echte libellen en waterjuffers.
Echte libellen kun je herkennen aan hun breeduitstaande vleugels als ze ergens
rusten en hun dikke lijf. Bekende voorbeelden zijn de glazenmaker, platbuik (foto)
en keizerlibel.
Waterjuffers zijn ranker gebouwd en houden in rust hun vliesdunne vleugels ach
terwaarts gesloten. Bekende soorten zijn het lantaarntje en de vuurjuffer.
Dick Saher. Foto: Lauran Oomen
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