
Tsja.....Hoe moest ik dat nou oplossen....
Ik werk(te) op peuterspeelzaal het Arkje. In de Coronaperiode hebben mijn colle
ga en ik allebei besloten om met pre-pensioen te gaan. Uiteraard hoort daar een
afscheidsfeestje bij, maar.. de ouders mochten de school niet in.
Toen kwamen we op het idee om samen buiten een feestje te organiseren voor
de peuters in de natuurspeeltuin.  en de ouders volgens de Coronamaatregelen
uit te nodigen om of wat langer te blijven met brengen of met ophalen.
Astrid, Singellaan 7. Lees verder op blz. 4

Agenda
 
 

Algemene Ledenvergadering
Uitgesteld tot nader order

 
Sinterklaasfeest

5 december
 

Kerst-Inn
22 december

 
Nieuwjaarsreceptie

 
 
 

Was u ook zo tevreden over de resultaten van uw

inspanningen op de tuin? Carla en Jan hadden zo te

zien niets te klagen: een rijke en gezonde op

brengst! Na het winterklaar maken, zit het er voor

dit jaar weer op..
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   "Het Stokje"
Martien van Woerkom (H06) be
schrijft wat voor fraais hij tegen

komt op weg naar zijn volkstuin op
ZWN. 

  
Sinds januari 2017 zijn wij, Martien & Imke
van Woerkom, de trotse huurders van
Hazelaar nummer 06.  Ben 3 jaar gepensi
oneerd en 48 jaar getrouwd met Imke.
Heb buiten de volkstuin nog andere hob
by’s , samen met Imke maken we leuke
tochten, mag ik graag een paar uurtjes
vissen, doe aan genealogie en ik ben  lid 
van de Historische Werkgroep Spaarn
dam waar ik met andere vrijwilligers
rondleidingen verzorg in het Rijnlandshuis
en Spaarndam. Bij mooi weer maken we
rondvaarten door of langs ons mooie dorp
en richting Penningsveer of naar Haarlem.
Dit jaar helaas geen rondleidingen of
vaartochten i.v.m. corona. 
 
Maar op weg van Spaarndam naar onze
tuin fietsen wij langs diverse historische
gebouwen of andere monumentale gebie
den. Als eerste kom ik langs het
Rijnlandshuis
Omdat Spaarndam voor de afwatering van
Rijnland zo’n grote betekenis had, vestigde
Rijnland er een gemeenlandshuis. Dit huis
werd in 1641 gebouwd als timmerhuis. Bij
het gemeenlandshuis waren ook een tim
merloods en een reparatiewerkplaats.
Daarnaast was er opslag van materialen
om de dijk te onderhouden en te bescher
men.
In 1728 werd het eigenlijke gemeenlands
huis deels afgebroken en kreeg het pand
de huidige vorm: een langschepige werk
plaats met timmerschuur en opslagplaat
sen,  houtloods en tegenwoordig een
botenloods. We gaan verder over de grote
Sluis.
Deze sluis dateert oorspronkelijk van
1567. De stad Haarlem had bij het Hoog
heemraadschap van Rijnland erg op deze
Grote Sluis aangedrongen. Hij was toen
maar 7,80 meter breed en 37,5 meter lang.

De Kolksluis was maar 6,50 meter breed
en Haarlem hoopte zo meer zeeschepen
te kunnen ontvangen en te bouwen. In
1804 werd de sluis verlengd tot 55 meter
en in 1898 tot 100 meter en 12 meter
breed. I.v.m. de scheepsbouw had Haar
lem op deze vergroting aangedrongen.
Sinds 2011 is de sluis 110 meter lang, 17
meter breed en heeft een drempeldiepte
van 3,50 meter.
Verder over de Spaarndammerdijk naar
de Woerdersluis welke is gebouwd in
1611 als opvolger van oorspronkelijk drie
Woerden spuisluisjes. Hier staat het be
kendste mannetje Hansje Brinker. Van de
Woerdersluis naar de kolksluis en verder
via de Boezem  en langs de Haarlemmer
sluis richting het fietspad langs de Slaper
dijk hier zien wij een stukje van de stelling
van Amsterdam nabij Nova Zembla. Ver
der richting Haarlem, links van mij ligt de
Hekslootpolder welk een veenweidege
bied is waar veel vogels broeden. Gras
groen, dat is het beeld van de Heksloot
polder. 
Op 1 november 1938 werd begonnen met
de sloop van de Slapermolen aan de Sla
perdijk. De molen eigendom van het
Hoogheemraadschap Rijnland, werd ver
vangen door een elektrisch gemaal dat op
de zelfde plaats werd gebouwd. Velen van
u zullen hier voorbij zijn gefietst. 
Verder de Slaperdijk af richting Santpoort.
Bij de kruising Vergierdeweg /Slaperdijk
opletten en de weg vervolgen.
Komen wij langs een prachtig water welk
is gevuld met witte en gele waterlelies. Een
genot om naar te kijken en niet vergeten
te genieten. We zijn aangekomen bij de
achterpoort van ons mooie tuinencom
plex Zonder Werken Niets. Je voelt  gelijk
de rust die de omgeving uitstraalt. Links
en rechts bloemen, planten en struiken:
een weelde. Ik ga meestal linksaf de Noor
derlaan op, maar neem ook regelmatig een
ander pad.
Binnen de vereniging draaien wij met een
leuk team de winkel, welke zaterdag’s  van
10 tot 12.30 uur is geopend. In zomer
maanden zijn we 1 avond in de week geo
pend. 
Zo nog even een foto van onze tuin en dan
geef ik het stokje door aan Jeroen tuin H 03

Het gemaaltje dat de Hekslootpolder op peil houdt

De Kettingloods bij het Gemeenlandshuis van 1728

De Grote sluis in 1567
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We gaan weer appels en peren persen!
 

 

Het staat weer te gebeuren!!  Appels,
peren en druiven: het fruit begint weer te
rijpen. Dus het kan  weer worden ge
perst. En wel op zondag 4 oktober. Dit
keer in de regio Haarlem.
Voor wie mee wil doen: verzamel je appels
en ander fruit en laat het persen.

De procedure gaat  als volgt:
We moeten met elkaar tenminste dan 75
kg fruit hebben. Degene die mee willen
doen moeten hun fruit aanleveren op
zaterdag 27 september in de loods
naast de kantine, zodat ik aan Appel
van Opa de inschatting kan doorgeven
hoeveel wij bij elkaar hebben aan fruit.
Zorg voor schoon fruit. Doe er geen rotte
en melige appels (of ander fruit) bij.
Ik zal zondag 4 oktober naar de juiste lo
catie rijden om het te laten persen, en ik
kom weer terug met pakken van 5 liter
sap. Het sap wordt in de pers gepasteuri
seerd 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 ge
consumeerd.

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, als jezelf
fruit hebt aangeleverd. Je kan ter plekke
ook pakken van 5 liter kopen als je geen
fruit hebt aangeleverd. Dan is de prijs
geloof ik 15 euro.
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 één of
meerdere pakken 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 lopende band gooien. En
daarna weer meehelpen 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 en de locatie krijg ik op het
laatst pas door. De locatie is op dit mo
ment nog niet bekend, maar vermoedelijk
bij boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude.
Zodra de locatie bekend is zal ik het op
de prikborden hangen. Een en ander heeft
ook te maken met corona-maatregelen dit
jaar.
 
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;    06 482 36 551; 
   
ellen.bosschaart@quicknet.nl
 
Foto: Ellen op het voorplein
 

De voorzitter:
 
De Coronatijd  heeft ons naast een
hoop ellende  ook een andere manier
van denken opgeleverd en ons aan
nieuwe inzichten geholpen. Zo is het
bij Algemeen Werk aan een aantal
leden een bepaalde taak gegeven, die
ze in hun eigen tijd kunnen uitvoeren.
En hierdoor  worden de groepen op
zaterdag kleiner en het werk over
zichtelijker. Een andere nieuwigheid
was het introduceren van het  afhaal
loket bij de kantine. De  Pannekoe
kendag en de Opentuindag hebben
ons getoond dat we verantwoord met
de RIVM richtlijnen omgaan en ik ben
best trots op onze leden!
 
Als je onze regelementen bekijkt  is
het eerst dat opvalt dat we een vere
niging zijn van tuinders, die  natuurlijk
tuinieren nastreeft.  De praktijk leert
dat  er maar een beperkt aantal leden
echt aan het verenigingsleven deel
neemt en er een grote groep is die
zich alleen om zijn of haar eigen tuin
bekommert. We zouden graag zien,
dat de betrokkenheid van de laatste
groep groter wordt.
 
Een tuin onderhouden vergt veel tijd
en arbeid en voor ons allen komt er
een periode dat we niet meer is staat
zijn om al die werkzaamheden naar
behoren uit te voeren. Het is dan ook
belangrijk dat daar een goed inzicht in
is en dat de tuinders op tijd aangeven
dat ze willen stoppen. Dat is een lasti
ge beslissing, maar het is wel noodza
kelijk om een tuin niet te laten ver
woekeren en de vereniging op te za
delen met onnodig extra werk en
kosten om de tuin weer toonbaar te
maken.
Ik wens jullie allen veel gezondheid en
wijsheid.                             Jan
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Vervolg blz. 1
Astrid, enthousiast ondersteuner van de
Natuurspeeltuin, vertelt over haar pensi
oneringsfeestje.
 
De weersvoorspellingen waren niet
zo best, dus had Ad een grote party
tent meegenomen van zijn werk, die
we gelukkig niet nodig hadden!
Wat hebben de peuters genoten!!!!
En wat waren de ouders onder de in
druk van de mooie plek.
Het gaat dus waarschijnlijk de komen
de tijd wel wat drukker worden in de
natuurspeeltuin..
En wij..... we hadden een geweldig
afscheid!!

Vleermuizen bij ZWN
Vleermuizen zijn in Nederland een wette
lijk beschermde diersoort en dat betekent
dat alle vaste rust- en verblijfplaatsen be
schermd zijn. Dat geldt ook voor de ‘func
tionele leefomgeving’, zoals de essentiële
vliegroutes en fourageergebieden die het
hele jaar door nodig zijn om een verblijf
plek te laten functioneren. Ze leven vaak
in kolonies en gaan in het donker op jacht
naar voedsel en zoeken dan naar muggen,
nachtvlinders, torren en vliegen.
 
Bij ZWN zijn ook vleermuizen, bij zons
ondergang komen ze tevoorschijn om op
muggenjacht te gaan. Om deze nuttige
dieren een extra onderkomen te geven,
heeft de kennisgroep Natuurvriendelijk
Tuinieren via de Nieuwsbrief een bouw
wedstrijd uitgeschreven: Wie maakt de
mooiste vleermuiskast? Tijdens de Open
Tuindag was de prijsuitreiking van deze
wedstrijd, die gewonnen werd door Corry
Teichmann (zie het verslag elders in deze
Tuinfluiter).

Hoe nu verder? Samen met de bouwers
gaat de kennisgroep op zoek naar geschik
te plekken om de vleermuiskasten op te
hangen. Zo’n plek moet wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen:
De kast moet, liefst in de luwte, worden
opgehangen aan een stevige boom op een
minimale hoogte van 3 meter (het liefst op
een plaats waar meerdere bomen aanwe
zig zijn) of aan een gebouw, op een rustige
plek met weinig verstoring. De voorzijde
moet gericht zijn naar het zonlicht, zuid of
zuidwest, want vleermuizen zijn echte
warmteliefhebbers. Verder moet er ge

zorgd worden voor een vrije aanvliegrou
te, dus geen takken of bladeren voor de
invliegopening of direct onder de kast. Een
vleermuiskast kun je het hele jaar door
ophangen, maar het liefst voor het begin
van het voorjaar.
 

De vier vleermuiskasten worden nu nog
tentoongesteld in de winkel, waar ook nog
enkele bouwpakketten te koop zijn à
€ 9,50 per stuk. Misschien een leuke be
zigheid, nu het einde van het tuinseizoen
alweer in zicht komt?
 
Meer informatie over vleermuizen is o.a.
te vinden op deze sites:
 
 www.zoogdierenvereniging.nl/zoogdiersoorten/
vleermuizen-algemeen
www.vleermuis.net
 
JG

Juryleden Jan en Dick tonen het door Rosa Bosman fraai beschilderde kastje. Foto Sjoeke
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Tuincafé "De Tuinhapper" komt weer op
stoom
Na maanden van behelpen door de coro
nasluiting en het afhaalloket, komt de kan
tine langzaam maar zeker weer op stoom.
Er is best het e.e.a. gebeurt de afgelopen
maanden. Zo hebben we in juni, zij het op
gepaste afstand, het zomerseizoen kun
nen openen met de gebruikelijke pannen
koekenmiddag. De "bakkers" hebben zich
weer van hun beste kant laten zien en velen
kwamen langs om van de gratis pannen
koeken te smullen. Ook dit jaar kon de e
venementencommissie deze middag weer
gratis aanbieden aan de leden door de for
se financiële steun van Henk en Christa
van Schagen en de bijdragen in natura door
de winkeliersvereniging Marsmanplein.

Op deze feestelijke middag is ook de naam
van de kantine bekend gemaakt: Tuincafé
de Tuinhapper. Ondertussen heeft Trijntje
Kalverda (S22) deze naam kunstzinnig 
vereeuwigd op een prachtig bord, dat de

luifel siert. De Tuinhapper krijgt steeds
meer een groen uiterlijk, zoals het hoort
op een tuinencomplex. Zowel op het
terras als binnen tieren de planten welig,
mede door de groene vingers van An
Soonius. Zij bekommert zich bijna dage
lijks over al het groen op het voorplein en
op het terras.  

Voor de komende maanden staan verschil
lende activiteiten op de rol, waarover u
geïnformeerd gaat worden middels de
nieuwsbrief. Om alles te kunnen organise
ren wat we willen, zoekt de kantinecom
missie nog twee vrijwilligers die zich bij
ons aan willen sluiten. Heb je zin in een
nieuwe uitdaging (in plaats van Algemeen
Werk) en zit "klantvriendelijkheid" in je
bloed, neem dan contact op met Leo Pel.
Die kan je vertellen hoe leuk het is om in
De Tuinhapper mee te draaien.  
Leo     (Telefoon: 06 226 68 136)

Voor een lekkere middaghap moet je bij Kees zijn!

Sjoeke helpt al jaren in de kantine en doet dat met

veel plezier. 

Het virus zat kantinebeheerder Leo het afgelopen

seizoen behoorlijk dwars. Maar er zijn ook veel po

sitieve ontwikkelingen.

Bloemendaalseweg 47

2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525

info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl
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Dat is een aardige
buurman!
Dieneke zag het niet meer zitten met haar
verwaarloosde tuin en doorgezakte huisje.
Dit kwam buurman Dennis ter ore en
bood aan om haar huisje af te breken en
weer een nieuw huisje te bouwen.
 
Maar dan mocht Dieneke in de tussentijd
zijn tuin onderhouden en haar tuin werd
afgedekt. Ook moest zij de planken van
het huisje zelf beitsen wat nog een hele
klus was met die warme dagen, maar ze
ging stevig door. Ook Dennis was druk aan
het timmeren en het dak zat er bijna op
en kon hij even plat op het dak genieten
van de prachtige wolkenpartijen.{zie foto}
 
Tijdens het gesprek kwamen ze tot allerlei
ideeetjes, het kon wel een pannenkoek
huisje worden, een Hans en Grietjehuisje
en oh ja er konden misschien wel zonne
panelen op. Het was een lust voor het oog
om deze ijverige ZWN-ers te zien buffelen
en dit gebaar toont toch echt wel pure
ZWN-burenliefde!!!! Alle lof voor Dennis
en Dieneke gaat met frisse moed haar tuin
weer opknappen zodra het huisje gereed
is. Veel plezier op de Hazelaarlaan!!
Sjoeke

Nieuwe imker stelt
zich voor:
Ik ben Nelleke van Rijnsoever en sinds dit
jaar begonnen als imker. Ik startte met de
cursus, maar door corona heb ik amper
les gehad. Ik noem het gekscherend een
loi-cursus. Dus veel lezen, internet, boe
ken, contact met enkele imkers. 
 
Bij het schrijven van mijn voorstelverhaal
tje, staat de bijenkast nog op Schoteroog
(scheidslijn Waarderpolder, Spaarnwou
de). Door de hittegolf konden we de kast
niet plaatsen op de bijenstand, voor mijn
vakantie. Dit zal medio september gebeu
ren. Ik ben als kind vertrouwd geraakt met
tuinieren en bijen. Mijn ouders hadden een
volkstuin. Ik later ook met mijn  kinderen
en tuinier nu met veel plezier in mijn
achtertuin. Ik heb nog andere hobby's:
tekenen, schilderen, ik maak keramiek,
fotografie, (mijn man en ik zijn vogelaars)
macro-fotografie in de natuur in zijn alge
meenheid. 
Een hobby kun je het niet echt noemen,
maar mijn man, Gerard en ik passen regel
matig op onze kleinkinderen. Dametjes
van 5 en bijna 3. Ik ben graag educatief
bezig in de tuin of in de omgeving en met
uitstapjes.
 
Dan rest mij de anderen van het team BEE
MY HONEY  voor te stellen. Mijn man is
vanaf het begin zeer betrokken, ging zich
ook verdiepen en al snel kochten we ook
een pak voor hem en hij helpt en doet het
zware werk. Kleindochter Dylailah, 5 jaar,
imkert ook mee waar mogelijk. Ze heeft
haar eigen uitrusting en vindt het prachtig!
Dan de bijen. Het zijn Buckfast bijen die
bekend staan om hun zachtaardigheid, zijn
zwermtraag en produceren veel honing!

Dit seizoen maar liefst 21 kilo! 
 
We verheugen ons erg om op de volks
tuinvereniging ZWN te mogen imkeren.
Bij ons eerste bezoek vielen ons de gast
vrije mensen en de vele bloeiende planten
op. Prachtig! De ideale plek voor ons en
de bijen! En ook naar de samenwerking
met imker Wil kijken we uit. Hoop op nog
meer te leren. 
 
Nelleke van Rijnsoever

Verslag
Kascommissie
 
Op donderdag 28 mei 2020 hebben
Leks Eppink, Hans Hein en Martien
van Woerkom de financiële boekhou
ding van de ZWN op de navolgende
punten gecontroleerd.
 
"Vanuit de balansoverzicht t/m
31-12-2019 hebben wij de tuinborg
sommen gecontroleerd en de daarbij
behorende documenten.

De contributie 2020 is voor 100% 
binnen; hebben enkele controles ge
daan op de zakelijke rekening
Bij het AVVN staan 126 vaste leden
ingeschreven. Er wordt per lid
€ 25,40 afgedragen. Aspirant leden
zijn geen lid van het AVVN. Onderlig
gende documenten gecontroleerd.
 
Regelmatig komen er op de wekelijk
se verkooplijsten van de winkel spul
len voor die onder een andere noe
mer vermeld dienen te worden
(voorbeeld: verhuur grasmaaier, aan
hanger, betonmolen) voorstel dit
meer te scheiden van elkaar. Van de
penningmeester vernomen dat er
maandelijks een overzicht wordt inge
diend m.i.v. januari 2020.
 
De aangeschafte zonnepanelen dragen
bij aan een positieve besparing op de
energiegelden.
 
Daar de beschoeiing van de slootkan
ten al een langlopend probleem is
voor de vereniging adviseren wij het
bestuur om hiervoor gelden te reser
veren.
Tijdens de controle was de penning
meester Jan Willem van Dalen aanwe
zig en hebben wij onze bevindingen
met hem besproken.
Op grond van onze bevindingen stel
len wij de ALV voor de penningmees
ter te déchargeren. Onder dankzeg
ging voor het vele werk".
 
Haarlem, 6 juni 2020
 
Handtekening
Martien van Woerkom
 
Leks Eppink
 
Hans Hein
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De pannenkoekenbakkers hadden voor 1 uur al hele stapels pannenkoeken gebakken,
zodat de mensen gelijk konden bestellen: appel/kaas/spek/jam/stroop/honing. Leo had
het plein goed uitgebreid zodat de gasten ruim konden zitten tussen de door Anne
fraai verzorgde bloembakken. Anneke Mak had spontaan de kleine tafels opgefleurd
met schattige bloembakjes. Een grote pluim voor de bakkers, want een kindje zei tegen
mij dat ze SUPER LEKKER waren!
 
Het was een kostelijk gezicht hoe de kinderen heerlijk zaten te smullen en de ouders
en kennissen uiteraard ook!  Hermie mixte in de keuken het water met het meel zodat
de bakkers steeds door konden bakken. Trees voorzag de gasten van een drankje en
zo werd het een echt festijn. De zon scheen, de harde wind bleef buiten ons ZWN
terrein. Het feest is gesponserd door Henk en Christa van Schagen en de onderne
mersvereniging  van het Marsmanplein. Om twee uur werd door Leo Pel de nieuwe
naam bekend gemaakt voor de kantine. Gerard Soonius was het origineelste met:
"Tuincafé De Tuinhapper". 
 
Jan Levers, onze  voorzitter, meldde dat er 80 deelnemers waren die de enquette
hadden ingevuld. Aart Koenekoop, Nicolette Hulsbergen, Trees van Gastel en Bart en
Patricia Tromp  werden hartelijk bedankt voor alle diensten die ze voor ZWN hebben
verricht en ontvingen een mooie bos bloemen. Aan het einde van de toespraak werd
het nieuwe, door Marco Hulsbergen ontworpen publicatiebord onthuld.
 
Als afsluiter had Leo nog schaaltjes met bitterballen en nadien ging iedereen zeer
voldaan huiswaarts. Alle sponsoren, de pannenkoekenbakkers, het kantinepersoneel
en alle enthousiaste gasten: heel hartelijk dank. Tot volgend jaar in ons Tuincafé voor
een nieuw pannenkoekfestijn!                          Sjoeke

  Pannenkoekensmuldag 28 juni

Een pannenkoekje of twee gaat er altijd wel in! Op

de achtergrond Leks achter de pannen en op de

voorgrond een fraai bloemstukje uit eigen tuin van

Anneke. Foto Sjoeke

Henk, één van de sponsors van deze dag, houdt er

zelf ook wel van!
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Boekbespreking
Ooit was ZWN gelegen aan de Jan Gijzen
vaart, in de buurt van de Jeugdherberg.
Door een groot tekort aan woningen
moest Haarlem uitbreiden. Delftwijk werd
gebouwd en nu staan er huizen tot het
uiterste puntje van de gemeente. 
In Nederland hebben we vandaag een te
kort aan 330.000 woningen; elke gemeen
te is op zoek naar het laatste stukje groen
dat kan worden omgezet in steen. En
reken maar dat ook nu weer de volkstuin
dersverenigingen op de tekentafel liggen.
(denk aan Haarlem-Oost).
Dit gegeven speelt, zijdelings, ook een rol
in het boek "Moord op de moestuin" 
van de Haarlemse schrijfster Nicolien
Mizee. Het verhaal is goed geschreven,
spannend, lichtvoetig en herkenbaar voor
ons tuinders. Een fragment:
 
En ineens was daar die rat, die Kenny. Die
nog nooit een meter heeft gespit, die zijn sloot
niet schoont, zijn paden niet bijhoudt, die de
mooiste tuin van dit gebied heeft weten te
verkankelemienen tot een mosterdplantage,
die mensen gek maakt, die alles beter weet
en nog geen dag in zijn leven gewerkt heeft.
en die zou in het grote huis komen”. Hij
lachte vreugdeloos. “ik wil me nergens mee
bemoeien. Ik ben tegen gif. De natuur moet
het zelf doen, maar soms moet je even ingrij
pen”.
Een tijdje zaten we zwijgend naast elkaar.
Ik stond op, drukte een kus op zijn voorhoofd
en pakte mijn kool. 
 
DS

Mededelingen
Aanpak sloten

 
In de afgelopen bestuursvergadering

van 31 augustus is besloten  een daad
werkelijk plan van aanpak te maken
voor de sloten. De prioriteit ligt bij

het aanpakken van onze zg Treksloot
in zijn gehele lengte.

Aangezien we  als bestuur  zelf niet
alle kennis in huis hebben  en ook de
kosten willen beheersen willen we
hierbij een oproep doen aan onze

leden om met ons mee te denken en
tzt de plannen uit te voeren. 

 
Rooster Algemeen Werk

 
In verband met problemen in het ver
leden en met het oog op de privacy

wetgeving zal het rooster vaoor Alge
meen werk weer zonder wachtwoord
zichtbaar zijn. De namen zullen niet

vermeld worden, alleen de data en de
tuinnummers.

Tijdens de besloten Open Tuindag ontdekten we

bij Fija van Bekkum deze fraaie mand in de border.

Wat een fleurig gezicht, dat verdient een groot

compliment!

Op de Opentuindag was Ad actief als schietinstructeur. "Hoe krijg je die pijl nu in de roos?"

Bij stichting ZaaiGoed hadden we een tijdje gele

den een leuke oogst. Eerst hadden we een dubbele

gele courgette toen een dubbele augurk en als laat

ste vonden we ook nog een dubbele framboos. 

Liesbeth van Ginkel

Wellicht een primeur op de tuin van de Vz.: de

koolsoort Kalette, een kruising tussen boerenkool

en spruiten. Een kleine, frisse en crispy groente

met een nootachtige smaak. (Zijn er nog andere tuin

ders die iets bijzonders hebben gekweekt?  Laat het

weten!) Foto Carla
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Verslag Open Tuindag en prijsuitreiking
vleermuiskastwedstrijd
Wat hadden we een slechte start, op 22
augustus, met onze besloten Open Tuin
dag. Het stormde en de regen kwam ’s
ochtends met bakken uit de lucht. Zo
jammer van alle inspanningen van het be
stuur en de verschillende commissies om
op zo’n korte termijn (binnen een week
tijd!) toch nog een gezellig feestje te orga
niseren voor de tuinders, kandidaat-leden,
donateurs en genodigden.
 
Vanwege de storm konden er geen kra
men worden neergezet, dus het was voor
de kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinie
ren even improviseren. Gelukkig kon de
winkel als uitvalsbasis gebruikt worden en
dankzij de grote rode parasol van Marian
ne Verschoor was de kennisgroep bij de
grote  picknicktafel op het terras goed te
vinden met folders, boeken en andere
informatie over natuurvriendelijk tuinie
ren. Ook had de kennisgroep een nieuwe
brochure gemaakt met een leuke rond
wandeling over het complex. Tuinders
konden een vlag in hun border plaatsen als
ze hun tuin wilden laten zien aan belang
stellenden of als ze daar hun jam en ande
re oogstproducten wilden verkopen. En
onder leiding van Ad Otten konden de
mini-tuinders zich uitleven bij een heuse
boogschietbaan in de natuurspeeltuin. De
oud-hollandse spelletjes konden door het
slechte weer helaas niet doorgaan.
In de kraam voor de winkel werden ’s

ochtends o.a. tomaatjes en potjes zoet
zuur verkocht, die gretig aftrek vonden.
Daarna kon iedereen zijn of haar tuinpro
ducten hier neerzetten. Het was de be
doeling om hier een zogenaamde “food
swap” te starten, een soort ruilhandel met
groenten, aardappelen, kruiden en fruit
van eigen tuin. Helaas was de animo hier
voor niet zo groot, misschien moeten we
dit een volgende keer meer bekendheid
geven.

Gelukkig trokken de buien in de middag
weg en kwam de zon weer tevoorschijn.
Tijd voor de prijsuitreiking voor de mooi
ste vleermuiskast! U weet het misschien
nog wel, in het voorjaar deed de kennis
groep via de Nieuwsbrief een oproep.
Omdat alle activiteiten stil lagen door de
corona-maatregelen bleek het een goed
idee om de tuinders een thuis-activiteit
aan te bieden.
 

Verschillende  tuinders hebben in de afge
lopen maanden een bouwpakket afgehaald
en keihard gebouwd aan een mooi vleer
muisonderkomen.  Tijdens de Open
Tuindag was de prijsuitreiking voor de
mooiste vleermuiskast. Een deskundige
jury, bestaande uit Trees van Gastel, Jan
Levers en Dick Saher, maakte de keus. Er
waren uiteindelijk vier inzendingen die in
aanmerking kwamen en die werden alle
maal uitgebreid besproken.
 
De deelnemers waren Monika Bartok,
Fred Bosman en zijn dochter Rosa, Huub
Scheele en Corry Teichmann. De gelukki
ge winnaar is Corry. Ze staat nog als
kandidaat-tuinder op de wachtlijst, maar
in afwachting van een eigen tuin is ze vast
als vrijwilliger bij de werkploeg begonnen
op de natuurtuin. Onder luid applaus van
de aanwezigen ontving zij een oorkonde,
een pot ZWN-honing en een cadeaubon
van Boeren & Buren. De andere deelne
mers werden niet vergeten en kregen
voor hun inzet ook een fraaie oorkonde.
 
Op het terras was het inmiddels aardig
druk en de verkoop van poffertjes en
hotdogs was een groot succes. Alleen
hadden sommigen af en toe wat moeite
om zich aan de 1,5 meter maatregel te
houden! Maar ondanks dat kunnen we
toch wel terugkijken op een geslaagde dag.
JG

De winnende vleermuiskast van Corry Teichmann.

Het dakje is afgewerkt met de schubben van een

dennenappel!

Op 28 juni  bedankte de voorzitter Nicolette (pm), Trees en Ad (bc) voor hun vele werk dat ze voor

onze vereniging hebben gedaan. Trees, als secretaris, loodste ZWN in woelige tijden door een bestuurs

crisis en trad tijdelijk op als voorzitter. Voor allen een welverdiende bos bloemen en een cadeaubon.

- Pagina 9 -



We geven opnieuw een overzicht van een
aantal eetbare (wilde) vaste planten en
planten die op een andere manier toege
past kunnen worden. Misschien staan ze
wel gewoon op je eigen tuin:
 

De LIJSTERBES (Sorbus aucuparia) heeft

oranjekleurige bessen, die alleen in ver
werkte vorm eetbaar zijn vanwege het
aanwezige parasorbinezuur, dat maag
klachten kan veroorzaken. Door koken of
invriezen wordt dit zuur onschadelijk ge
maakt.
 
De bessen kunnen bijvoorbeeld gebruikt
worden in jam of likeur en eventueel in
combinatie met appels zijn ze dan erg
smakelijk.  De Lijsterbes staat o.a.  in de
borders van de natuurtuin en de natuur
speeltuin aan de Maluslaan.
 

 
LONGKRUID (Pulmonaria officinalis)

bestaat in gevlekte of brede vorm. De
naam is afgeleid van het Latijnse woord
Pulmonus dat 'longen' betekent. De plant
bloeit bij ZWN o.a. in de Natuurtuin.
Bloem, blad en stengel van deze vaste plant
zijn eetbaar. Het onderste loof kan jong
gestoofd worden als bladgroente of in
soepen en salades.
 
De bloemen zijn eetbaar, smaken fris als
komkommer en zijn lekker bij fruit, warme
vruchten en (komkommer)sla. Ook de

combinatie met meloen met Parmaham is
smakelijk. De plant is een goede bodem
bedekker en heeft ook medicinale toepas
singen.
 
Longkruidsoorten zijn ook waardplant
voor vlinders zoals de haartjeskokermot
(Coleophora pennella), de smeerwortel
steltmot (Dialectica imperialella) en de
tijmvedermot (Merrifieldia leucodactyla).
 

 
BOOMSPINAZIE (Chenopodium gigante

um) is een eenjarige, rechtopstaande, veel
vertakte struik met een stamdiameter tot
5 cm aan de basis, die tot wel 3 meter
hoogte kan groeien maar meestal ca. 2
meter hoog wordt. De plant is verwant
aan quinoa en tuinmelde.
Boomspinazie heeft een karakteristieke
roze kleur in de toppen. De jonge scheu
ten kun je gebruiken in een salade, het
oudere blad wordt gekookt als spinazie.
De planten zijn erg decoratief en misstaan
niet in een border. Ook kunnen ze goed
fungeren als windkering.
 

 
GROTE ENGELWORTEL (Angelica ar

changelica) kan net als de boomspinazie
wel 2 meter hoog worden. De delen van

deze meerjarige plant kennen veel toepas
singen, zoals vers blad in de soep, in een
gemengde sla of bij vis. Grote Engelwortel
is vooral zeer geschikt om te konfijten.
 
De stengels worden, gekonfijt en in stukjes
gesneden, verwerkt in cake, vruchtentaar
ten, gebak en desserts. Bovendien verbe
teren de gekookte bladstelen (in de ver
houding 1:4) de smaak van Rabarber. De
kleine groen-witte, zeer zoet-smakende
Angelica-bloempjes zijn prima geschikt
voor fijne garneringen.

 
BIJVOET (Artemisia vulgaris) dankt zijn

naam waarschijnlijk aan het verhaal dat de
Romeinen bladeren van de Bijvoet in hun
sandalen stopten om op die manier te
voorkomen dat ze voetproblemen oplie
pen tijdens de lange dagmarsen, die ze in
hun legioenen aflegden. De bladeren zijn
ook te gebruiken tegen muggen. 
 
De bloemen en bladeren kunnen worden
gebruikt voor thee, stoofschotels en soep.
Deze plant groeit o.a. bij de glijbaan in de
natuurspeeltuin. De mannelijke bloeiende
bloemetjes geven enorm veel pollen af die
door de wind worden verspreid.
 
Tijdens de bloeitijd in  augustus en sep
tember kunnen deze pollen hooikoorts
klachten veroorzaken.
 
JG

Eetbare (wilde) vaste planten
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De (nieuwe) rol van de kennisgroep
In de vorige Tuinfluiter was het al te lezen: het bestuur heeft besloten dat de kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren niet langer
onder de verantwoordelijkheid van de tuincommissie valt, maar zelfstandig kan opereren met een eigen budget. In een gesprek
tussen de kennisgroep, de voorzitter en de voorzitter van de tuincommissie zijn een aantal specifieke taken vastgelegd. Zo verza
melen wij informatie over natuurlijk tuinieren, geven hierover advies aan het bestuur en de leden en gaan wij – zodra dat mogelijk
is - lezingen en workshops verzorgen.
 
Een ander onderdeel van de afspraken is dat de kennisgroep vanaf nu verantwoordelijk is voor de natuurtuin en de heemtuin en
daarbij ondersteuning krijgt van een werkploeg, die deze tuinen verzorgt. De werkploeg bestaat momenteel uit José Selten, Anne
mieke Huneker, Mark Verburg, Els en Bert Vrenegoor en Corry Teichmann. Wij zijn erg blij dat deze tuinders zich hebben gemeld
voor deze taak, die in de plaats komt van het reguliere Algemeen Werk. Ook Marjolijn Sondorp, Marianne Verschoor en Elly Els
enbroek van de kennisgroep werken mee in de werkploeg. Om het overzicht te houden en te zorgen dat alles goed verloopt,
werken we met een logboek waarin iedereen noteert wat hij of zij heeft gedaan. Daarnaast onderhoudt de werkploeg naast de
e-mail ook via een eigen Whatsapp-groep onderling contact. Het is inspirerend om te merken dat er al heel veel leuke ideeën
vanuit de werkploeg zijn gekomen, dus daar gaan we ook zeker mee aan de slag!
 
Sinds de start van de werkploeg is er al ontzettend veel werk verzet en is het achterstallig onderhoud bijna helemaal weggewerkt.
Een knappe prestatie! Het lekkende deel van de vijver in de natuurtuin is met de hulp van het Algemeen Werk weer hersteld. De
eerste kikkers zijn er zelfs alweer gesignaleerd en ook de beplanting rondom de vijver groeit gestaag weer aan! De picknickbank is
eveneens door het Algemeen Werk opgeknapt, waar we ook heel blij mee zijn. In het najaar is het dan tijd om het grote snoeiwerk
aan te pakken.
 
Coördinator van de kennisgroep is Joke Groskamp, voor al uw vragen, suggesties of opmerkingen kunt u haar bereiken via ons
e-mailadres natuurvriendelijk@zwn-volkstuinen.nl

Kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren  
DE KEURING
KOMT ERAAN!
 
Ja, u leest het goed. Ons tuinencomplex
heeft nog steeds het felbegeerde Natio
naal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met
de maximale waardering van 4 stippen en
profileert zich daarmee als een vereniging
die het ecologisch (= natuurvriendelijk)
tuinieren hoog in het vaandel heeft staan.
Iedere vier jaar wordt door een keur
meester vanuit het AVVN opnieuw beke

ken of ZWN nog steeds aan de eisen
voldoet om dit keurmerk te mogen be
houden. Oorspronkelijk zou deze keuring
plaatsvinden in mei, maar vanwege de
corona-pandemie kon dit geen doorgang
vinden. In de eerste Tuinfluiter van dit jaar
kon u al lezen wat het keurmerk inhoudt

en wat we met zijn allen kunnen doen om
het te behouden.
 
De nieuwe datum is nu bekend:
 
      Zaterdag 26 september a.s. 
 
 
Bestuur en kennisgroep hebben in de
aanloop naar de keuring regelmatig over
leg om te zorgen dat alle openbare delen
er straks piekfijn uitzien. Omdat de bor
ders van de tuinen ook meetellen in de
beoordeling hebben we uw medewerking
hard nodig. We vragen iedereen daarom
om te zorgen voor een border met een
verzorgde uitstraling.  En hoe bereik je
dat? In het keuringsrapport uit 2016 werd
het als volgt omschreven:
“De laanborders zijn heel afwisselend in
gericht, ook vaak met gebruik van veel
inheemse planten zoals muurpeper, teu
nisbloem, vetkruid, wederik, vingerhoeds
kruid en monnikskap. Deze borders ver
vullen een belangrijke etalage voor het
complex.” En verder: “In de laanborders
zijn veel insectenlokkende planten gezet:
grote kaardenbol, teunisbloem, koningin
nekruid en kattenstaart.”
 
Kortom, er is veel aandacht voor inheem
se en insectenlokkende planten in de
borders. Natuurlijk is het belangrijk dat de

border niet overwoekerd is door onkruid
en dat de grond bovendien zoveel mogelijk
bedekt is met organisch materiaal (mulch).
Een verzorgde heg telt uiteraard ook mee.
Het is nu de geschikte tijd om die te
snoeien.
 
We hopen dus dat iedereen de komende
weken hard aan de slag gaat om de borders
als één groot visitekaartje voor ZWN te
laten stralen! 

 
JG
 
PS: al dat werk voor de border en de heg
is ook in uw eigen voordeel, want des te
eerder bent u straks op orde voor de
tuinkeuring op 10 oktober door onze

___________________________________________________
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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)
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 december (winternummer)

Koken met de
kracht van de
natuur
Dit mooie boek kreeg ik van Lisette Krei
scher. Zij beschrijft hierin een aantal plan
ten en kruiden zoals kamille, goudsbloem,
paardenbloem, roos en madeliefje, die
naast hun geneeskrachtige werking (denk
aan een kruidenstoombad of -siroop) ook
gebruikt kunnen worden in een aantal
heerlijke recepten. Wat dacht u bijvoor
beeld van dit recept voor witte bloemrijke
chocolade?

 
Neem 100 g (vegan) witte chocolade en
versiersels naar wens, bijvoorbeeld ge
droogde rozenblaadjes, viooltjes, lavendel
en madeliefjes, fijngehakte amandelen of
pistachenootjes, korreltjes zeezout, ge
vriesdroogde frambozen en aardbeien,
boekweit, bieten-, hibiscus- of blauwebes
senpoeder, etc. Bekleed een bakvorm met
bakpapier. Smelt de chocolade au bain-
marie. Zet zodra hij is gesmolten het vuur
uit, haal de pan van het vuur en spreid het
mengsel uit over de bakplaat. Versier de
plaat chocolade naar wens en leef je daar
bij uit! Zet de plaat voorzichtig in de vrie
zer en laat de chocolade daarin minimaal
1 uur uitharden. Haal de plaat dan uit de
vriezer, breek de chocolade in stukjes en
bewaar deze in een trommeltje.

Een reuze biet! Iets te weinig uitgedund. Foto Aad

Dat verbaasde me! 

De achterste artisjok is vers, de linker zit in het

droogproces en wat een wonder: uitgedroogd ver

rast de artisjok ons met een prachtige paarse

bloem!

Wát kan de natuur ons toch laten genieten..

Carla
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