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Takken hakselen
Half december wordt er begonnen met
het versnipperen van takken.
Tuinders kunnen weer hun takken vóór
de border neerleggen.
Let op:
- Geen takken van coniferen
- Geen struiken met kluiten
- Geen stronken
-Takken mogen een maximale door
snede hebben van 10 cm.
Ab Mannaert, vz. Bouwcommissie

Herfst, Lijsterbeslaan 7
De bomen op de achgergrond hebben hun blad al verloren; de vijg probeert haar
naaktheid nog enigszins te verbergen. Maar waarom zou zij zich schamen? Zo
zwaar beladen met vruchten, daar mag je toch trots op zijn. Ze zijn weliswaar nog
niet rijp en sappig, maar met een warm najaar zou dat nog best eens kunnen ge
beuren. En anders weten de Halsbandparkieten ze wel te waarderen. Foto Sjoeke

Tot dat we op het idee kwamen eens bij
ZWN te informeren.
Op die manier hoefde er niet verhuisd te
worden en kon ze toch haar ei kwijt.
Na relatief kort (een maand of 7) op de
wachtlijst gestaan te hebben ontving ik een
mail dat er verschillende tuinen beschik
baar waren op de kijkdag. Een echte grijze
druilerige zaterdagmorgen en met een
groepje mensen van de wachtlijst gingen
we ze allemaal langs.

Het Stokje landde op Hazelaar 3!
Ik ben in mijn jeugd denk ik wel 500
keer langs het hek van ZWN gere
den zonder dat ik precies wist wat
zich daarachter afspeelde.
Wonend op de Eksterlaan en basketbal
lend bij Onze Gezellen dat naast het
complex ligt. Het is een jaar of 10 geleden
toen onze oudste dochter Noortje met
de kinderopvang De Boeventuin regelma
tig op visite ging bij de natuurspeeltuin
onder de bezielende leiding van Astrid.
Door deze eerste ervaringen gingen we
zelf ook wel eens een rondje lopen over
de paden en uiteraard naar de speeltuin,
iets wat veel mensen uit de buurt doen.
Toen na 2 jaar onze dochter Naomi werd
geboren, hadden allebei de meiden pret in
de speeltuin. Oma Grace (mijn schoon
moeder) ging ook regelmatig mee, en ze
hadden de grootste lol.
Bij oma Grace begonnen hierdoor ook de
groene vingers behoorlijk te kriebelen en
de wens om weer te kunnen tuinieren
werd steeds groter. Na een huis met een
tuin gehad te hebben, is ze een paar jaar
geleden verhuisd naar een prachtig nieuw
bouw appartement aan de Randweg, maar
de buitenruimte gaat niet verder dan een

Oma Grace test haar nieuwe laarzen en spade op
de 150m2 landbouwelende aan de Lijsterbeslaan.
Na hard werken is de pauze dubbelfijn (foto links):
Jeroen, zus Karin, oma Grace, echtgenote Michelle
en dochters Noortje en Naomi.

Jeroen van Iersel had zo zijn be
denkingen bij de start van zijn
moestuincarriere.
Maar na een inwerkperiode op een
stukje grasland aan de Lijsterbeslaan,
is hij nu zeer in zijn nopjes met een
echte familietuin aan de Hazelaarlaan.
Een verhaal van een doorzetter!
Hij heeft het stokje doorgegeven aan
Astrid Baan van L33Z

strak betonnen balkon. Dat moest anders!
Het woord verhuizen is zelfs gevallen.
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De meeste zaten te azen op een hele tuin,
maar ik vond een halve wel prima om te
beginnen. Geen idee hebbend hoeveel
werk het zou zijn, en vooral mijn schoon
moeder helpend. En dat heb ik geweten.
De halve tuin aan de Lijsterbeslaan kan ik
het beste omschrijven als 150 m2 volgroei
de landbouwellende. Waar was ik aan
begonnen. Geen groene vingers, geen
apparatuur of spullen, maar uiteindelijk
wel veel goede moed en de wil om er iets
van te maken.
Na een paar weken ploegen, hakken,
maaien etc hadden we een redelijke basis
staan. En een goede werkverdeling. Ik het
grove werk van maaien, hakken en heggen
aangevuld met wat moestuin vakken en
Oma Grace dus bloemen, sierplanten,
fruitbomen en een rijkgevulde border.
Naarmate de tijd en het werk vorderde
kreeg ik er zelf ook meer lol in en stelde
een moestuinstuk beschikbaar aan mijn
zus. Nu zaten we dus op een echte familie
tuin waar iedereen ook gezellig af en kwam
(mijn vrouw is vooral van de catering en
de gezelligheid). Na 2 jaar een halve tuin
bestierd te hebben en we het gevoel te
pakken hadden wisten we ook gerichter
wat we wel en niet wilden. Een kas en een
huisje was de wens, want op de halve stond
alleen een houten kast.
Toen kwam er een perceel vrij op de
Hazelaarslaan met al een redelijk kant en
klare indeling. Inclusief kas en huisje. Een
tuin die 2x zo groot was maar met een
gunstige indeling, minder werk en een fijne
sfeer. Inmiddels hebben we het eerste jaar
vol plezier achter de rug, een perfecte
uitvalsbasis in deze vervelende corona-
tijd, en we hoeven een stuk minder vaak
naar de groenteboer. Door alle gewassen,
groente en fruit wordt er ook geëxperi
menteerd met de gekste gerechten, zaken
op zuur gezet of rauw uit de tuin geproefd.
De stap om een tuin bij ZWN te nemen
is een van de beste beslissingen van de
afgelopen jaren. Op naar nog veel mooie
momenten op onze familietuin!

De Fruitpers op Zorgvrij
We hadden dit voorjaar te maken met een
lange, droge periode. Precies als de appel
bloesem bloeit heeft de boom water
nodig. En dat was er te weinig. Dat heeft
helaas de opbrengst van appels en ander
fruit negatief beïnvloed.
Ik vond het daarom spannend hoeveel
tuinders in staat waren mee te doen aan
het appel/fruit persen. Het is toch gelukt
om 390 kg appels en stoofperen en druiven
bij elkaar te krijgen.
Dit keer stond de mobiele appelpers van
“Appel van Opa” op 4 oktober bij boer
derij Zorgvrij.
Onze tuinders hadden Goudreinet, Jona
gold, Granny Smith en andere soorten
ingeleverd voor de pers.
Inmiddels is het zo dat we bij "Appel van
Opa” met meer verschillende combina

ties/recepten zouden kunnen experimen
teren. Je kan daarbij denken aan wortel/
appelsap of iets met bietensap en toevoe
gingen met gember, pastinaak en kwee
peer. Het is allemaal mogelijk.
Elke recept moet wel 100 kg zijn. We
kunnen meerdere recepten aanbieden op
één pers-moment.
Voor wie geïnspireerd raakt: Neem vanaf
volgend voorjaar contact met mij op. Dan
kunnen we met elkaar inventariseren of
we naast het appelsap ook tot iets anders
kunnen komen. We moeten het natuurlijk
samen doen. Anders kom je nooit aan 100
kg per recept.
Stuur tegen die tijd een mail naar : ellen.
bosschaart@quicknet.nl
Ellen Bosschaart H30

De voorzitter:
"solide vereniging die thuisbasis vormt
voor tuinliefhebbers"
In de afgelopen 75 jaar is er veel veran
derd en heeft de vereniging zich steeds
weer aangepast aan de vraag en behoef
te van zijn leden. Met deze flexibele en
open houding heeft de vereniging zich
door jaren heen bestaansrecht verwor
ven. Omdat de omstandigheden nu an
ders zijn dan 75 jaar geleden, is de aan
leiding om een volkstuin te huren ook
veranderd. We zien dat er een verschui
ving gaande is van nuts- of productietui
nen naar recreatietuinen en van de
groentetuin naar de bloemen- en fruit
tuin. Met alle combinaties die tussen de
verschillende tuintypes mogelijk zijn. Dit
maakt een wandeling over ons tuinen
complex bijzonder aantrekkelijk.
Zo luidde 14 jaar geleden de intro
ductie van de toenmalige voorzitter
Wim Weisz en we staan nu aan de
vooravond van het 90 jarige bestaan
van onze vereniging en in essentie kan
ik mij helemaal aansluiten bij zijn
woorden. Wat duidelijk is, is dat tijd
een kostbaar goed is en dat we hier
mee zuinig moeten omspringen.
Desalniettemin vergt het bijhouden
van een volkstuin toch een redelijk
aantal uren en daarbij is het niet on
mogelijk dat slechts het hoognodige
wordt gedaan en dat vervelende klus
jes (sloten bijhouden bijvoorbeeld)
erbij inspringen. Toch moeten we ons
realiseren dat ook vervelende klussen
noodzakelijk zijn en ik hoop hiermee
een aansporing te geven zodat we
over 10 jaar bij het 100 jarig jublileum
nog steeds trots mogen zijn op ons
prachtige complex.
Blijf gezond,
Jan
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Eetbare (wilde) vaste planten
We vervolgen deze serie weer met op
nieuw een aantal eetbare planten die in
veel volkstuinen te vinden zijn, zoals:
GEWONE VLIER (Sambucus nigra) is een
lage boom of struik die vooral op wat
voedselrijkere bodems voorkomt en tot
7m. hoog kan worden. De vlier bloeit van
mei tot juli met witte bloemschermen, in
september/oktober verschijnen daarna de
donkere bessen. De bessen zijn niet ge
schikt om rauw te eten. Ze bevatten de
licht giftige stof sambunigrine, die echter
door koken onschadelijk wordt. De
schermen worden wel gebruikt in pannen
koeken maar kunnen ook gefrituurd wor
den om als vlierbloesembeignet te worden
gegeten met poedersuiker. Van de vlier
bloesem wordt een verfrissende limonade

gemaakt, die ook bij verkoudheden wordt
toegepast. De gedroogde bloesems wor
den gebruikt om kruidenthee van te zet
ten. Vlierbessen bevatten veel vitamines.
De bessen kunnen worden verwerkt tot
vlierbessensap, jam, gelei, siroop en bes
senjenever. Gezeefde siroop van vlier is
een huismiddel tegen keel- en buikpijn.
Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven
Pas op: Naast de gewone vlier zijn er ook
giftige soorten: de kruidvlier (heeft ook
zwarte bessen, maar stinkt) en de trosvlier
(rode bessen).
MADELIEFJE (Bellis perennis) hoort ook
bij de eetbare vaste planten. Vanwege de
uitbundige bloei in de maand mei wordt
het plantje ook wel Meizoentje genoemd.
Het plantje wordt 10-15 cm. hoog. De
blaadjes smaken als veldsla. Het fijngesne
den blad is lekker door een omelet of in
kruidenboter. De bloemblaadjes kunnen
gebruikt worden als decoratie, in bloe
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menboter en als accent in groentescho
tels.

BOSAARDBEI of ALPENAARDBEI (Frag
aria vesca vesca/Fragaria vesca ‘Semper
florens’) is een lid van de rozenfamilie, niet
te verwarren met de schijnaardbei (Poten
tilla indica of Duchesnea indica). Qua bloei
is het verschil het best te zien: de bosaard
bei heeft witte bloemblaadjes met een geel
hartje en die van de schijnaardbei zijn geel.
Verder zijn de bladeren van de bosaardbei
gekarteld terwijl de schijnaardbei meer
afgeronde blaadjes heeft. Een bosaardbei
plant doet het goed in de schaduw en is
dan ook heel geschikt als bodembedekker

rondom bomen en struiken. Hij houdt van
een vochtige grond, dus zorg dat de plant
niet uitdroogt. Het plantje kan zich snel
verspreiden door uitlopers,waarmee je
oude slecht dragende planten weer kunt
vervangen. De vruchten van de wilde
bosaardbei smaken veel intenser dan de
gewone aardbei. Het typische aardbeiena
roma proef je veel sterker. Daarnaast zijn
de gezonde stoffen die aardbeien leveren
veel sterker geconcentreerd in bosaard
beien. Je kunt de vruchten vers eten, in
vriezen, verwerken in smoothies en je
kunt ze ook heel goed verwerken tot jam.

CHINESE of KNOFLOOKBIESLOOK
(Allium tuberosum) lijkt wel wat op de ‘
gewone’ bieslook (Allium schoenopra
sum) maar er zijn toch ook wel verschillen:
groter, grover en platte blaadjes. Boven
dien is de bloei anders en de smaak is meer
knoflookachtig dan de ui-achtige smaak
van bieslook. Hierdoor past ze heel goed
in gerechten waarin knoflook wordt ge
bruikt. Je kunt ze het beste fijnsnijden en
pas op het laatste moment aan warme
gerechten toevoegen. Ook lekker in sala
des en zeker onmisbaar in een knoflook
saus. Het is een winterharde vaste plant,
die graag op een zonnige plek staat. In de
winter sterft ze af maar vanaf het vroege

voorjaar komt ze weer boven de grond.
Tot ver in het najaar kun je de sprieten
oogsten. Er groeien telkens nieuwe blaad
jes aan dus je oogst van 1 plant de hele
lente, zomer en herfst. De witte bloempjes
zijn eetbaar en smaken licht naar knoflook.
Op de website van Diana’s Mooie Moes
tuin is meer informatie te vinden over deze
plant, zoals de beste grondsoort, bemes
ting, opkweken, zaaien, oogsten en bewa
ren.
JG

Goed gereedschap is het halve werk..over handgereedschap -1
De laatste jaren speelt bij ZWN de dis
cussie over het gebruik van gemotoriseerd
gereedschap. Ik wil daarom mijn verhaal
vertellen over het gebruik van gereed
schap op onze volkstuin.

In 2006 begonnen mijn moeder, eind
zestig, en ik, midden veertig, bij ZWN aan

een overwoekerd perceel aan de Singel 1.
We hadden veel plannen en zagen het als
een mooie kans. Beiden hadden we erva
ring met tuinieren, maar helaas ook beiden
ervaring met chronische rugpijn. In een
later stadium kwam mijn vriend erbij en
sinds het overlijden van mijn moeder in
2016 doen mijn vriend en ik samen de
volkstuin.
De grootte van een volkstuin is natuurlijk
veel groter dan een eigen tuin (uitzonde
ringen daargelaten ). Je doet vaak ook een
ander soort werkzaamheden dan in de tuin
thuis. Daardoor gebruik je soms ander,
onbekend, gereedschap. Terwijl ik in het
begin met een bats probeerde om een

plantkuil te graven, zo pak ik nu de spade.

Marjolijn Sondorp

Onze kantine wordt omgetoverd tot Tuincafé!

Bij zijn aantreden als kantinebeheerder
had Leo aangekondigd, dat hij een aantal
zaken wilde veranderen en tot nu toe is
hij daar prima in geslaagd. De variëteit aan
maaltijden en de introductie van het afhaal
loket zijn hier slechts een aantal voorbeel
den van.
Ongetwijfeld is de buitenaankleding van de
kantine met daarbij ook de mooie houten
tafel u al opgevallen en onlangs is ook het
interieur grondig aangepakt. Samen met
Ab Mannaert, John Engelchor en Nico de
Bont is een nieuwe laminaatvloer en een
mooie lambrisering van steigerhout gere
aliseerd en ook het schilderwerk is niet
vergeten.
Volgens Leo zijn we er nog niet, want hij
heeft nog grootse plannen met de muren
en ook boven de bar komt een houten
overkapping en al met al ziet het er al heel
aantrekkelijk uit! Jan

Bl oe m e nda a l s e w e g 4 7
2 0 6 1 CB B l oe me nda a l
023 525 1 525
i nfo@ s k m a ke l a a r s . nl - s km a ke l a a r s . nl
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Is het complex van ZWN langzaam aan het wegzakken?

De bodem van Nederland beweegt. Dit
komt o.a. doordat we water uit polders
pompen, delfstoffen winnen en tunnels
bouwen. Maar onze infrastructuur (we
gen, spoorwegen, bruggen, dijken en ge
bouwen) beweegt vaak ook. Voor onze
veiligheid is het belangrijk zowel bodem
beweging als de beweging van objecten
goed te kunnen meten en monitoren. Met
technieken op de grond is dit maar in zeer
beperkte mate te doen. Vanuit de ruimte
kunnen met satellieten deze bodembewe
gingen wel met millimterprecisie gemeten
worden.
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In bovenstaande kaart zien we de geschat
te bodemstijging of -daling van de aange
geven meetpunten in kleur aangegeven.
Hierbij betekent donker- en lichtblauw
een bodemstijging. Groen (-0,4 mm), geel
(-2,3 mm), oranje (-4,5 mm) en rood (-5,2
mm) een gemiddelde daling. Dit gerekend
per jaar over de periode 2015 - 2019. Je
kan dus zien dat ons complex als geheel
een kleine tot behoorlijke bodemdaling te
zien geeft. Veel groene, gele, oranje en
zelfs enkele rode meetpunten.Naar de
blauwe moet je echt zoeken.
En dit ondanks de honderden kubieke
meters grond die we via firma Van Schagen
hebben laten aanrukken.

De makers van de kaart vermelden het
volgende: "SkyGeo heeft de kaart geprodu
ceerd door complexe radargegevens van sa
tellieten te verwerken. De InSAR gegeens in
de bodemdalingskaart zijn schattingen van
verplaatsing waarbij verschillende aanna
mes zijn gedaan.
(https://bodemdalingskaart.portal.skygeo.com)
Dit artikel is mede tot stand gekomen
door de welwillende medewerking van de
heer Lauran Oomen

De troost van de tuin
Al jaren draai ik niet meer mee
in 't dagelijks leven;
de tijd dat ik nog voer op zee,
waar is die tijd gebleven?
Maar schoon het zilver dekt mijn
kruin,
ik heb gelukkig nog mijn tuin
en wacht nog wat met sneven
Uw oude tweedehandse dichter
is zelf ook heus wel jong geweest,
toen viel 't bestaan mij lichter,
zelfs hing ik wel eens uit de beest,
totdat ik trouwde met mijn vrouw,
helaas! nu ben ik in de rouw,
haar mis ik nog het meest.

Vanwaar, waartoe toch al dat leed?
Wie wil ons toch zo plagen?
Ik die geen vliegje kwaad ooit deed,
ik zou me graag beklagen.
Maar waar? Tot wie zich wenden?
Je kunt geen brieven zenden
als je 't adres niet weet.
Ik mis mijn vrouw, ik mis mijn kroost,
toch heb ik nog plezieren:
Er is gewis geen groter troost
dan dagelijks tuinieren.
Wanneer ik in mijn tuintje sta,
denk ik: wie doet mij dat nog na,
en plant mijn anjelieren.
Jan Salie
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Valappeltjes

Vernieuwde rondwandeling bij ZWN

Voor de winkel liggen regelmatig zakken met valap
peltjes op de tafel en die mag iedereen meenemen.
Ik heb ze een keer meegenomen voor Stichting
ZaaiGoed. In de keuken heb ik er appelmoes van
gemaakt en alle gasten hebben een bakje mee naar
huis genomen en hebben er heerlijk van gesmuld,
vertelden ze. Henk en Christa, jullie hebben de
gasten weer blij gemaakt en wat zij zo fijn vinden;
dat ook alles van de tuin komt. Zij wandelen regel
matig over de lanen en genieten volop van alle
bloemen, bomen, struiken en vele soorten groen
ten. En ze weten ook waar jullie tuin nu is! Allebei
namens de gasten van ZaaiGoed ontzettend
bedankt!!
Sjoeke
(Vreemd, je kent wel valappels, maar nog nooit ge
hoord van valperen of valpruimpjes..)

Loopt u ook weleens over de lanen van ons tuinencomplex om alle tuinen en
borders te bewonderen? Er was ooit een folder, in 2012 gemaakt door de toen
malige werkgroep Natuurvriendelijk Tuinieren, waarin alle bijzondere plekken be
schreven werden. Die folder vond ik laatst weer terug en ik dacht “ik loop weer
eens een rondje”. Maar dat lukte niet helemaal, er bleek natuurlijk heel veel ver
anderd in de loop der jaren.
Kortom, hoogste tijd voor een nieuwe folder. De tekst is weer helemaal bij de
tijd, zodat er weer een mooie rondwandeling gemaakt kan worden. Dus loop zodra het weer mogelijk is - langs de kantine, de winkel of de bestuurskamer, haal
daar de nieuwe folder en geniet van al het moois dat ZWN te bieden heeft!

Vergeet niet te bestellen bij Garant Zaden!
Prima kwaliteit èn de laagste prijs!
BESTEL VIA ZWN!
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Imkers blij met grote opknapbeurt bijenstal
Het was een grote wens
Door de turbulente ontwikkelingen dit
jaar, kwam het er niet van. Het hout lag te
wachten en bleek geduldig.
Enkele weken geleden kwam er een op
roep: wie kan de imkers helpen met het
opknappen van het bijenschuurtje. Met
prachtig resultaat!
Ton en Gerrit wilde graag helpen. Ria ook.

Dankbaar is er gebruik van gemaakt en wat
is het mooi geworden!, Dit jaar komt het
nog wel af en dat terwijl ik zelf op maandag
dinsdag en woensdag werk. De ploeg ging
door. Hulde voor deze mensen die zich
belangeloos inzetten.
Er hebben zich ook mensen gemeld van
de Lijsterbes (Gertie). Die willen de tak
kenwal daar fatsoeneren en zich bezighou
den met het groen. Zoals dat ook gebeurt

bij de andere bijenstal achter de kantine
door een mevrouw van de Malulaan (ik
ben erg slecht in namen) (José, red.)

Op een verborgen plekje van ons park staat een
vervallen huisje dat ooit dienst deed als opslag van
imker-benodigdheden. Het wordt nu weer in ere
hersteld. Gerrit de Smit en Ton Duineveld teken
den voor de renovatiewerkzaamheden. Foto Ab

Onze imker Wil schildert samen met Ria het vernieuwde imkershuisje. Ton kijkt toe. Tzt. zal ook het dak
worden vervangen. De bijenstand is dan weer klaar voor het nieuwe seizoen

Zo blijkt het houden van bijen ineens een
verenigingsgebeuren te worden en bele
ven we er allemaal plezier aan.
Iedereen hartelijk dank.
Namens de Imkers van ZWN,
Wil

___________________________________________________
Goed tuingereedschap is het halve werk - deel 2
Mijn favorieten
Goed gereedschap is het halve werk, zegt
het bekende spreekwoord. Ik vertaal dat
altijd naar: met het juiste gereedschap
werk je met groot plezier. Mijn favorieten?
- Handschoenen, laarzen, werkkleding.
Voor mij de basis. Handschoenen vormen
een tweede, stevige beschermende huid,
die het mogelijk maakt om iets vast te
pakken waar je eigen huid al snel door
verwond zou raken, bijvoorbeeld stekels.
Je hebt ook beter grip, waardoor je meer
kracht kunt zetten. Hetzelfde geldt voor
laarzen. In een goede werkbroek draag je
makkelijk en veilig je gereedschap en je
telefoon mee.
- Snoeischaar. Niets mooier dan een goed
scherpe schaar die past in je hand.

- Een takkenschaar. Ik heb zowel een
snoeischaar voor takken tot 2 cm, als een
takkenschaar met telescoop armen. Je
hebt bij die laatste schaar het voordeel van
extra kracht door de verlengde arm.

- Een hartvormige schoffel. De punt van
het hart steekt vooruit. Bij een stevige
kleibodem heel geschikt om met minder
kracht te schoffelen.

- Kruiwagen. Onmisbaar als je beperkt
bent qua tillen.
- Een opstapje en een opklapbaar tuinwerk
bankje. Met rugklachten is het fijn om je
houding af te wisselen. Tijdens het wieden,
zaaien of planten komen deze zitjes goed
van pas.
- Een graskantenschaar met lange armen.
Zo hoef je niet te bukken om de randjes
af te snijden.
- Een appel-pakker. Waarschijnlijk heet ie
officieel een senioren grijp-arm, maar er
past precies een appel in…

- Een handsikkel en een zeis. Prachtig
functioneel handgereedschap. En een
mooie work-out.
Marjolijn Sondorp
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De Algemene
Ledenvergadering
Helaas vinden we het nog niet verant
woord om de Algemene Ledenvergade
ring door te laten gaan, aangezien het
Covid 19 virus ons nog te veel bedreigt.
Wederom zal er een enquêteronde
komen waarbij de leden kunnen stemmen
over een aantal onderwerpen. De vorige
enquête heeft meer dan 80 reacties opge
leverd en we rekenen ook ditmaal op een
volle brievenbus.
a. Verhoging contributie leden naar € 325,00
per jaar.
b. Verhoging contributie aspirantleden en
donateurs naar € 32,50 per jaar.
c. Goedkeuren voorgestelde begroting
2021.
d. Voorstel decharge te verlenen aan
penningmeesters over het gevoerde be
leid.
e. Bestellingen van klanten van Schagen
gaan via ZWN winkel.
f. Verbouwing loods tbv voorraadruimte 
kantine vervalt.
g. Alleen leden toelaten die uit de nabije
omgeving komen (en bijv niet uit Amster
dam of Hoofddorp)
h. Het achterhek gaat open.
i. Wijziging Art 3 Huishoudelijk reglement
(Voorkeursrecht)
j. Wijziging Art 4 Huishoudelijk reglement
(leden zonder tuin)
Toelichting
a. b. en c.
De grondhuur die wij aan de Gemeente
Haarlem betalen is verhoogd evenals de
contributie aan de AVVN. Bovendien zijn
er hogere bedragen begroot door de
commissies en ook moet de afschrijving
van de zonnepanelen begroot worden
f.
De huidige beheerder van de kantine Leo
Pel heeft andere inzichten dan zijn voor
ganger en vond de voorgestelde verbou
wing niet noodzakelijk. Dus komt het voor
de verbouwing gereserveerde bedrag vrij.
g.
De huidige wachtlijst toont meer dan 30
leden en het bestuur is van mening, dat het
niet wenselijk is, ook uit milieu-oogpunt,
dat toekomstige leden grote afstanden
moeten afleggen om naar deze tuin te
moeten komen. Voor huidige leden en
reeds ingeschreven aspiranten zal dit geen
gevolgen hebben.
h.
Graag willen wij de mening van de leden
peilen of het hek aan de Slaperdijk dicht
of open moet blijven.
i. en j.
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Stand van zaken per 31 oktober 2020
16-nov-20
Begroting 2021 van V.T.V."Zonder Werken Niets"te Haarlem
Lasten 2021
Baten 2021
Code

Omschrijving

Begroting 2021

3600 Bankkosten
3610 bankkosten

700,00

4000 Afdrachten
4010 Grondhuur

19.500,00

4020 Heffingen
4030 AVVN

Code

3000
3010
700,00 3020
3030

2.800,00
4.000,00

Omschrijving

Begroting 2021

Contributies
Contributie tuinders
Contributie kandidaatleden
Donateurs

43.225,00
975,00
650,00
44.850,00

3500 Ontvangen rente
3510 Renteontvangsten

0,00

26.300,00
4500
4510
4520
4540
4550
4560
4580
4590

Huisvestingskosten
Verwarmingsapperatuur
Gas en Electra
Water
Schoonmaak
Automatisering
Telefoon
Afschrijving Zonnepanelen

300,00
2.000,00
500,00
300,00
530,00
530,00
2.000,00

5000
5100
5200
5300
5400
5500

Onderhoud complex
Onderhoud tuinenpark
Onderhoud gebouwen
Natuurtuin
Natuurspeeltuin
Vlindertuin

3.500,00
7.200,00
1.650,00
750,00
480,00

6000
6010
6020
6030
6040
6050
6080

Commissies
Tuincommissie
Bouwcommissie
Algemeen werk
Inkopen winkel
Inkopen kantine
Kantine- en Winkelcommissie

0,00

6000
6045
6055
6065
6070

Commissies
Winkel verkopen
Kantine verkopen
Kantine verhuur
Verhuur aanhanger

13.400,00
14.000,00
800,00
750,00

6.160,00

28.950,00
8000 Bemiddeling
8010 Verkoopbemiddeling

1.000,00
1.000,00

9000 Algemeen
9095 Inkomsten divers/De Krant

500,00

13.580,00
500,00
240,00
300,00
240,00
10.000,00
10.000,00
420,00

Resultaat 2021 begroot verlies

1.300,00

21.200,00
7000 Bestuur
7010 Bestuurskosten

300,00
300,00

9000
9010
9020
9030
9040
9050

Algemeen
Verzekeringen
Verenigingsblad
Evenementen
Representatiekosten
Algemene kosten

1.600,00
1.000,00
1.200,00
60,00
4.500,00
8.360,00

Totaal

76.600,00

Aanpassing van artikel 3 Voorkeursrecht
partner, ouders, kinderen en medetuinders
Wanneer een tuinder stopt met tuinieren
(om wat voor reden dan ook) is in het
huidige huishoudelijke reglement het zo
geregeld dat de partner het 1e voorkeurs
recht heeft de tuin over te nemen. In 2e
instantie geldt dit recht voor kinderen en
ouders. Een aantal tuinders tuiniert op zijn/
haar tuin met vriend, broer of iemand
anders dan ouder of kind. Op dit moment
hebben deze medetuinders geen voor
keursrecht.
Het bestuur is voornemens hier verande
ring in aan te brengen.
Het primaire voorkeursrecht blijft bij de
partner. Het secundaire voorkeursrecht
gaat naar de medetuinder. Als laatste
kunnen kinderen en ouders gebruikmaken
van het voorkeursrecht.
Voorwaarde voor de medetuinder is wel
dat hij/zij ten minste een jaar staat inge
schreven als aspirant.

Totaal

76.600,00

Artikel 4 Lidmaatschap zonder tuin en
Aspiranten
Op dit moment kennen we volgens het
huishoudelijk reglement leden (met stem
recht) en aspiranten (geen stemrecht).
Het bestuur is voornemens hierin veran
dering aan te brengen en vragen de leden
hiervoor toestemming.
Het bestuur is voornemens het lidmaat
schap zonder tuin toe te voegen als vorm
van lidmaatschap. U moet hierbij denken
aan personen die actief zijn binnen onze
vereniging in bestuur en of commissies
(denk hierbij b.v. aan Leo Pel als kantine
beheerder en de imkers). De leden zonder
tuin krijgen net als de overige leden stem
recht. Zij hebben geen voorkeursrecht
voor een vrijgekomen tuin. Hiervoor
dienen zij ook als aspirant te staan inge
schreven.
Jan Levers, voorzitter

Toelichting
We begroten hier een verlies van
€ 1300.
Dit komt doordat de commissies ho
gere begrotingen hebben ingeleverd
en omdat nu ook de vlindertuin, de
natuurtuin en de afschrijving van de
zonnepanelen worden begroot.
Het voorstel is om de jaarlijkse con
tributie voor tuinders naar € 325,00
en aspirant-leden en donateurs naar
€ 32,50 te brengen.
Jan Willem van Dalen
2e Penningmeester & ICT
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7010 Bestuurskosten
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Gevraagd: Werkverdelers bij Algemeen Werk
Volgend jaar vragen we twee leden in de
functie van werkverdeler. Dit houdt in het
verdelen en begeleiden van het algemeen
werk. Zij of hij komt in de plaats van Bert
van der Scheur, die dan de leeftijd van 75
jaar hoopt te bereiken, gezien je dan vanaf
die leeftijd bent vrijgesteld van algemeen
werk en Jelle Posthuma, die gaat verhui
zen.
Het algemeen werk is verdeeld in 6 werk
groepen, die elk 4 keer op zaterdag alge
meen werk verrichten. Tevoren geeft de

tuincommissie de werkzaamheden door
die gedaan moeten worden die ochtend.
Dat zijn over het algemeen steeds weer
terugkerende werkzaamheden. Vervol
gens bespreekt de werkverdeler dit met
de betreffende groep en verdeelt en be
geleidt de mensen die op dat moment al
gemeen werk verrichten.
Tevens worden ook de werkverdelers
twee keer per jaar ingezet bij de voor- en
najaar keuringen van de tuinen. Tenslotte

komen we ook één keer per jaar met de
coördinator Algemeen werk (Tanja Heu
verkamp) en de voorzitter tuincommissie
(Gerard Soonius bijeen m.b.t. het maken
van plannen en eventuele wijzigingen in de
huidige situatie.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Gerard Soonius (tuincie@zwn-volkstui
nen.nl) of bij
Tanja Heuverkamp (algwrk@zwn-volks
tuinen.nl)
Gerard Soonius

- Pagina 11 -

Goudsbloemjaar!
Het bijzonder merkwaardige jaar 2020 ligt
gelukkig weer bijna achter ons. We heb
ben er allemaal mee te maken gehad, de
een iets meer dan de ander. Maar gelukkig
konden we toch nog blijven tuinieren. En
nu maar afwachten wat het nieuwe jaar
ons weer zal brengen. Ik ben dus maar
eens even gaan speuren op het wonder
baarlijke internet. En wat kom je dan tegen
(ik verzin het niet):

Herfststukjes op pompoen bij ZaaiGoed
Stichting ZaaiGoed had een oproep gedaan in de
nieuwsbrief van ZWN of tuinders wat pompoenen
konden missen. Nou, daar hebben ze goed gehoor
aan gegeven want er lagen mooie pompoenen op
de tafel. De gasten van ZaaiGoed hebben er de
mooiste herfstcreaties van gemaakt. Eerst gingen
ze de pompoen uithollen met een ijslepel en werd
hij opgevuld met oasis en daarna lieten ze hun cre
atieve geest werken en werden de pompoenen op
gemaakt met bessentakjes, kastanjehulzen, hedera,
appeltjes etc.
Na gedane arbeid mochten ze de stukjes mee naar
huis nemen en enkele creaties staan nu te pronken
op de buitentafels bij het tuincafe "De Tuinhapper".
Namens de gasten van ZaaiGoed héél erg bedankt
voor de spontane actie van menig ZWNtuinder!!
Hopelijk kunnen wij met de Kerst of andere activi
teieten nog eens een beroep op U allen doen. In
ieder geval heeft U de gasten een zeer aangename
creatieve morgen bezorgd en als U langs het tuin
café loopt, ga ze maar bewonderen, het is de moei
te waard! Hartelijk dank!!
Sjoeke

2021, het jaar van de coronavaccins
2021, het jaar van de schoonmaak
2021, grand prix terug op de kalender
2021, zorgverzekering wordt duurder
2021, jaar van het internationale spoor
2021, jaar van vrede en veiligheid
2021, jaar van het landschap
2021, Chinese jaar van de os
2021, jaar van groenten en fruit
2021, jaar van de courgette ….. en
2021, jaar van de CALENDULA oftewel
de GOUDSBLOEM!
Deze vrolijke bloeier is bij ZWN in veel
tuinen te vinden. En terecht, een plant met
zoveel mogelijkheden mag hier natuurlijk
niet ontbreken. Mieren hebben een hekel
aan de aparte geur en ook aaltjes kom je
bij de goudsbloem niet tegen. Waardplant
voor rupsen, eetbaar, geneeskrachtig, en
bloeit ook nog eens heel lang: van mei tot
november.
Goudsbloem is bovendien een van favo
riete bloemen voor zowel honingbijen als
wilde bijen. Deze bloemen zitten namelijk
boordevol stuifmeel en honing.
Zo’n veelzijdige plant zetten we in 2021
dus graag in het zonnetje!
Joke Groskamp

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:
15 maart (lentenummer)
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