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De Tuinluiter
AGENDA

Onze vereniging bestaat 90 jaar!!

(Onder voorbehoud)
Algemene Ledenvergadering
Afgelast
Plantjesdag
24 april 10.00 uur
Pannenkoekenmiddag
2 mei

Economisch waren het niet al te beste tijden, de dertiger jaren van de vorige
eeuw. Eigenlijk duidt de naam Zonder Werken NIets daar al op. Alleen door te
werken zal men overleven. Helaas waren de banen toen niet voor het opschep
pen. De gemeente Haarlem leek het een goed idee om de krap bij kas zittende
bevoking door middel van een volkstuin van voedsel te voorzien. Veel aardappe
len en veel kool, alles keurig aangeplant in rijtjes. Slakken en ander ongedierte
kregen weinig kans, want elk vrij uurtje was men op de tuin. Doordat de stad
moest uitbreiden, verhuisde ZWN van de Jan Gijzenvaart naar de Slaperdijk.
En nu is de gemeente opnieuw op zoek naar bouwgrond, gedwongen door forse
woningtekorten. Wees blij met uw moestuintje, geniet van de opbrengsten maar
vooral van de rust in de natuur.
Ter opvrolijking van uw border en ter verhoging van de feestvreugde, treft u el
ders in het blad een cadeautje aan.
DS
Jaar van de goudsbloem! Een cadeautje voor u!
Maak de lanen oranje; zie blz. 7!

1931 Zonder Werken Niets 2021

…en het stokje van L33Z wordt van Jeroen van Iersel overge
nomen door…
Astrid en Roger Baan, beginnende tuinders en gestart net voor de uitbraak van Corona in december 2019. Hoewel, ik (Astrid)
vroeger wel al wat handige tuinders-tips van mijn vader, een hobbytuinder in hart en nieren, had gekregen, was er voor ons toch
een nieuw tijdperk aangebroken.
Onze 2 zonen, inmiddels in de late puberleeftijd, gaven mij meer tijd om mijn eigen groente en fruit te verbouwen op een klein
stukje grond aan de bovenrand van Haarlem.
Ik was enkele maanden aspirant lid toen ik deze halve tuin kreeg aangeboden. Op het eerste gezicht vond ik dit meteen een zeer
aantrekkelijke tuin, want deze had een kleine boomgaard naast ruimte voor groente en bloemen. Het gereedschapshuisje stelde
niet veel voor, maar de wens om er op termijn een kasje neer te zetten hadden we al. Ook bleek de tuin erg verzakt te zijn en
daardoor erg nat.
Vol beginnersenthousiasme zijn Roger en ik begonnen aan ons nieuwe project. We zijn allereerst gestart met flink opruimen van
de tuin en het weghalen van de houtomzoming van de groentebedden. Hierna heeft Roger het spitten voor zijn rekening genomen;
2 spaden diep. Een enorme worsteling met zompige kleigrond. Hiermee kwam de tuin al een flink eind omhoog. Vervolgens hebben
wij er nog 10 kuub Mix op aangebracht en bleek de tuin hierna de hoogste van het hele complex. Van natte voeten hadden wij nu
geen last meer.
Tegelijkertijd werd de boomgaard door mij onder handen genomen. De verscheidenheid aan bomen werd uitgebreid met 2
Doyenne du Comice peren en een Elstar. Ook werd er een groot aardbeienbed aangelegd naast een bed met kleine fruitstruiken
(framboos - aalbes – zwarte bes e.d.) en een koudebak. Inmiddels had de tuin een totale metamorfose ondergaan.
Het voorjaar en de zomer dienden zich aan. Er werd door mij van alles gekweekt, geplant en later door ons gezin en meerdere
vrienden of buren weer net zo hard opgegeten. Voor een eerste jaar was de opbrengst zeker niet slecht.
Nu kwam het najaar eraan en moest de tuin winterklaar worden gemaakt. Van mijn directe buurman had ik inmiddels het mulchen
afgekeken en begrepen dat dit de manier was om je tuin tegen de weersinvloeden van de winter te beschermen. Inmiddels had ik
na goedkeuring van de bouwcommissie een kas besteld.
De sloopwerkzaamheden konden beginnen, maar dat viel wel even vies tegen. Vorige bewoners hadden het kleine schuurtje op
een serieuze bewapende betonplaat gezet van tenminste 20-25 cm. Hier moest een serieuze sloophamer aan te pas komen. Na
een volle dag breken door Roger gaf de vloer zich gewonnen. Onaangenaam verrast werden we door de hoeveelheid puinafval die
er nog als toegift onder lag. Als meesterarcheologen hebben wij met de hand stuk voor stuk deze stenen en glasscherven bestudeerd
en verwijderd.
Na vele bezoeken aan het milieuplein konden wij weer aan de opbouwende fase beginnen. Inmiddels ligt er een drainagesysteem
in de grond van de toekomstige kas. We zijn bij het schrijven van dit stukje nog in afwachting van een kuub grond en natuurlijk
onze kas. Als die staat zijn we voorlopig even klaar en kunnen wij het stokje doorgeven aan…

......Suzanne en Yvonne
van Lijsterbeslaan 2A
Eén van de laatste ouderwetse
moestuinen ging op de schop
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Jaarverslag Nieuwsbrief ZWN
In 2020 zijn er in totaal 55 nieuwsbrieven verstuurd en nu er door Corona minder
vanzelfsprekende contacten zijn op de tuin is de nieuwsbrief in ieder geval een moge
lijkheid om een ieder van wetenswaardigheden te voorzien en dat wordt kennelijk nog
steeds gewaardeerd. Uit onderstaand overzicht van de recente (Januari) nieuwsbrieven
blijkt dat tussen de 85% en 90% van de verstuurde brieven geopend wordt en die
brieven worden dan in ieder geval (deels?) gelezen. Het merendeel van de ontvangers
leest de nieuwsbrief binnen twee dagen (zie tweede afbeelding).

De voorzitter:
Na regen komt zonneschijn
Hopelijk gaat het normale leven na de
Coronaperikelen weer een beetje zijn
gewone gang krijgen in de loop van
het jaar als iedereen van het virus is
verlost. Gelukkig konden we nog lek
ker gewoon naar ons tuintje gaan en
wat zuurstof en vitamine D te tanken.
Het 90e jubileumjaar zal er niet uit
bundig uitzien en de andere evene
menten zullen nog goed bekeken
moeten worden en hopelijk kunnen
we weer een gewone algemene le
denvergadering houden.
De treksloot tussen Maluslaan 18 en
20 is door Bart en Leo van een mooie
nieuwe beschoeiing voorzien en de
loods is weer lekker opgeruimd.
Voor die tijd is de “Tuinhapper”
prachtig opgeknapt en we hopen dat
iedereen hier weer van kan genieten.
Al met al zie ik de toekomst zonnig
tegemoet en ik hoop dat we er toch
weer een fijn jaar van gaan maken.
Blijf gezond!
Jan

De nieuwsbrief leunt naast meer incidentele zaken als winkelaanbod en bestuur me
dedelingen voor een heel groot gedeelte op de wekelijkse moestuintips van Nicolette
en de rubriek natuurvriendelijk tuinieren verzorgd door Joke en Elly waarvoor namens
alle tuinders dank. Helaas zijn mededelingen aangaande de kantine momenteel om
begrijpelijke redenen nu afwezig maar laten we hopen dat ook daar de normale situa
tie eens terug keert.
Na wat incidentele nieuwsbrieven in 2016 en 2017 is de nieuwsbrief vanaf 2018 een
wekelijks gebeuren. Zolang er input blijft komen en zolang de nieuwsbrief in een
kennelijke behoefte voorziet blijft hij wekelijks verschijnen.
Rob de Zwart

Goudsbloemen bij ZWN tuin M24
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De verdwijning van het gele tuinhuis aan
de Lijsterbeslaan
We schrijven dit op 1 februari, meer dan een maand na ons laatste bezoek aan ZWN.
Terugdenkend aan alle goede herinneringen en voortuitblikkend hoe van dit klei-ak
kertje in Almere een prachtige en weelderige tuin te maken met alle kennis die we
hebben opgedaan, met veel plezier, tijdens onze 4 jaar bij ZWN.
Want een avontuur is het geweest! Jongere Jelle en Eva die in 2016 nog de wereld rond
wilden zeilen en altijd op zoek waren naar het perfecte schip. Maar het gemis van een
tuin voelden en dus zich inschreven bij het mooiste complex van Haarlem. En groene
vingers bleken we te hebben. Dat niet alleen, de bouwlust bleek nog sterker. Weliswaar
hebben we heel 2018 nodig gehad maar toen stond daar:

Oók een evenement! Kinderen van het Duinhuis
planten bollen in de borders van de Berkenlaan

Jaarverslag Win
kel- en
Evenementencommissie
Winkel
Over het seizoen 2020 heeft de winkel
prima gedraaid. Het assortiment is be
hoorlijk uitgebreid, de winkeltijden ver
ruimd en gedurende de zomermaanden is
er zelfs een koopavond in het leven geroe
pen. Ook activiteiten als de aanhangerver
huur en de bestellingen bij Van Schagen
lopen sinds dit jaar via de winkel. Dit
voorkomt een hoop rompslomp in admi
nistratie en communicatie. Mede door de
tomeloze inzet van de winkelmedewer
kers is over 2020 de omzet significant
toegenomen. Voor 2021 willen we met de
winkel meer gaan inzetten op de verkoop
van plantjes en de verkoop van ecologisch
verantwoorde produkten. Via de nieuws
brief zult u regelmatig worden geïnfor
meerd over nieuwe produkten en scherpe
aanbiedingen.
Evenementen
Het afgelopen jaar stond de Evenementen
commissie te trappelen om op het plein
allerlei leuke eendaagse evenementen te
organiseren. De pandemie heeft behoor
lijk roet in het eten gegooid. Verder dan
een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie en
druk bezochte pannenkoekendag zijn we
niet kunnen komen. Bij gebrek aan evene
menten heeft de EC zich ingezet bij de
verbouwing van het terras en de kantine.
Hopelijk kunnen daar de komende jaren
onze vruchten van plukken.
Nico
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Niet zo vreemd ook dat toen Oosterwold op ons pad kwam, een zelfbouwproject in
Almere met verplichte stadslandbouw, we ons binnen 24 uur hebben aangemeld. Ons
eigen huis bouwen? En de tuin moet vol met groenten en fruit staan? Graag! De aanloop
was lang, met hier en daar wat tegenslagen en vooral veel achter computers zitten,
maar in augustus 2020 kregen we ons stukje Flevoland:
Na een dag lang verhuizen is het gele huisje geland en wij moe.. en voldaan.

Onze tijdelijke woning is nu klaar en we wonen er met veel plezier. Dit jaar starten we
met de bouw van de “echte” woning.
We missen ZWN met regelmaat, de tuin, de omgeving en de mensen. Ie
dereen ontzettend bedankt, bijzonder om van dichtbij mee te maken hoe
een vereniging daadwerkelijk door het noeste werk van vrijwilligers gedra
gen wordt!
Groeten vanaf een oude zeebodem, Eva & Jelle

Jaarverslag Bouw
commissie 2020
Na vertrek van Aart Koenekoop bestond
de groep uit Ab Mannaert, Ton Duine
veld, Gerrit de Smit, Ronald van Amers
foort en Hein Leene. Ook dit jaar kwamen
er grote en kleine klussen aan bod, zoals
het opknappen van de kantine, waarbij Leo
Pel zich zeker niet onbetuigd liet. Het
schuurtje bij de bijenstal aan het eind van
Maluslaan kreeg een opknapbeurt en een
nieuw dak. Er werd een begin gemaakt met
het opruimen van de loods. Er was een
goede samenwerking met de tuincommis
sie en een aantal keren werd de hakselaar
ingezet.
Ook werden er weer diverse schilders
klussen geklaard. Diverse vergunningen
werden verleend aan leden, die hun schuur
wilen (ver)bouwen. De Taxatie commis
sie bestond uit Hein Leene, Nico de Bont,
Ab Mannaert en Hans Hein en zij hebben
diverse keren in wisselende samenstelling
taxaties uitgevoerd. In het najaar werd
door Ab en Nico een inspectie uitgevoerd
bij de beschoeiingen van de kleine slootjes.

Andere sloten gaven ook problemen en
het hek bij de hoofdingang werd vervan
gen. Vele malen zaten er afgebroken sleu
tels in de cilinders en deze werden mee
stal door Ab verwijderd.
Het verhuren van gereedschap was in
handen van Ab Mannaert en er werd naar
gestreefd dat de gereedschappen en appa
raten alleen aan leden werden uitgeleend,
die er vakkundig mee om konden gaan.
Uiteraard ging er wel eens wat stuk en
meestal was Hein Leene in staat het euvel
te verhelpen.
Het plan om een toilet voor invaliden te
bouwen bleek te duur en verhuisde naar
de ijskast en gelukkig mogen wij het in
validentoilet van de rugbyvereniging ge
bruiken.
Een nieuwe informstiekast met daarnaast
een informatiebord ontworpen door
Marco Hulsbergen dit prijkt bij het begin
van de Maluslaan. (zie foto: Ton en Ab)
Haarlem, 23-2-2021
Ab Mannaert

Jaarverslag Natuurspeeltuin 2020
De werkgroep Natuurspeeltuin bestaat
uit 5 leden die een aantal zaterdagochten
den per jaar aan het werk is in de natuur
speeltuin. Onder andere worden dan alle
bomen en struiken gesnoeid, de klimtou
wen, schommeltouw en de klimhut gecon
troleerd/gerepareerd. Veel tijd ging dit
jaar zitten aan het herstel van de klimheu
vel, die door droogte en erosie flink aan
het afkalven was.
In het voorjaar hebben we een bloemen
border aangelegd tegenover de ingang,
met behulp van de stukken boomstam die
eerst een klimfunctie hadden. Voor de
ophoging werd een kuub aarde geregeld
en daarna ingezaaid met wilde bloemen
zaad. Dit om zoveel mogelijk bijen, vlin
ders en andere insecten aan te trekken. In
de maanden mei en juni moesten we de
border vanwege de droogte erg vaak
water geven, maar op een gegeven mo

ment kwamen er toch veel bloemen op.
Het bloemenbed heeft gebloeid tot eind
november!
Wat we vooraf niet wisten of de spelende
kinderen het bloemenbed met rust zou
den laten, maar dit bleek met wat afzetlint
geen enkel probleem.
Links van de ingang werden ook wilgen
takken in de grond gezet voor de creatie
van een wilgenhut in de vorm van een
wigwam. De hut zal pas in de zomer van
2021 door het vlechten van de zijtakken
zijn vorm krijgen.
Verder hebben we twee nieuwe banken
en een boombank van Douglas-hout kun
nen plaatsen op verschillende plekken
verspreid in de speeltuin. Door de Coron
amaatregelen i.c.m. de populariteit van de
speeltuin is deze helaas een aantal maan
den gesloten geweest.
Ad
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Jaarverslag Tuincommissie 2020
Het was me het jaar wel.
We begonnen en eindigden met corona.
Dit hield in dat door alle beperkingen het
onderhoud van het complex op de tocht
stond. Normaal gesproken is er al werk
genoeg, maar bij verwaarlozing is het
moeilijk in te halen. Ook wachtte ons nog
de keuring van het AVVN m.b.t. de stip
pen. We hebben toen via de nieuwsbrief
een oproep gedaan naar vrijwilligers, die
met inachtneming van de corona regels
werkzaamheden wilden doen. Daar is een
geweldige respons op gekomen. Onze
dank daarvoor! Uiteindelijk kwam hier
ook uit voort dat sommigen graag een
vaste taak wilden.

m.b.t. tot de kantine, voor een ieder van
kracht blijft.

Veranderingen in organisatie:

Samen met Henk van Schagen heb ik de
haagbeuk aan de Singel en Noorderlaan
drastisch gesnoeid, die zich daarna weer
in volle glorie herstelde. Om de haag in
tact te houden, dient deze twee keer per
jaar te worden gesnoeid en vergt dan ook
niet teveel krachtsinspanningen, gezien er
dan alleen gesnoeid wordt in zacht hout.
Daardoor hebben we gekozen voor drie
heggenscharen die op een accu werken.
Deze zijn hanteerbaar en maken minder
lawaai. Vervolgens kunnen nu de hagen
gesnoeid worden tijdens het algemeen
werk op de zaterdagen. Bleek dat iedereen
het een leuke en prettige ervaring vond en
het resultaat was daar ook naar. Het heeft
er zelfs toe geleid dat sommige leden tot
aanschaf van deze heggenschaar zijn over
gegaan.

Tanja Heuverkamp, heeft zoals u allen
bekend de coördinatie tot het inroosteren
van het algemeen werk. Daarnaast stelt zij
nu ook de lijst samen m.b.t. de werkbeur
ten in de kantine.
In de natuur- en heemtuin is men dit jaar
gestart met een eigen groep vrijwilligers,
die daardoor zijn vrijgesteld van algemeen
werk. Volgens de berichten gaat dat goed,
hetgeen ook in beide tuinen te zien is.
Ook de vlindertuin werkt met een eigen
groep en is volop in ontwikkeling. Dus ook
voor deze mensen geldt vrijstelling van
algemeen werk.
Zoals reeds vermeld, zijn er inmiddels een
aantal leden die op het complex i.p.v. al
gemeen werk een vaste taak op zich heb
ben genomen, die zij op een door zichzelf
uit te kiezen tijdstip kunnen verrichten.
Het is echter wel zo, dat de werkbeurten
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Inmiddels zijn er twee werkverdelers m.
b.t. het algemeen werk vertrokken. Dit
zijn; Jelle Posthuma (wegen verhuizing) en
Bert van der Scheur (die 75 jaar wordt).
Monika Bartok en Ron Visser komen voor
Jelle en Bert in de plaats. Wat Ron Visser
betreft, is dit niet van blijvende aard. Ron
doet dit echter tijdelijk om het gat op te
vullen. Dus indien iemand zich nog wil
aanmelden voor deze functie zouden we
daar heel blij mee zijn.
Werkzaamheden Algemeen Werk;

Tuinkeuringen:
De tuinen zijn in het voor- en najaar ge
keurd en het is prettig dat we op een
aantal verbeterpunten na kunnen melden

dat er geen slechte tuinen waren. Het was
gezellig en druk op het complex en moge
lijk heeft de corona in dit opzicht ons iets
goeds gebracht. Geluk om een volkstuin
te hebben! Er zijn dit jaar ook beduidend
meer aanvragen binnen gekomen. Vervol
gens zijn alle onderhoudswerkzaamheden
goed uitgevoerd en dankzij u aller inzet,
heeft het complex wederom de vier stip
pen kunnen behouden. Ook de klimop
langs de manege is geplaatst. De situatie
van de beschoeiingen is nog een probleem.
Door het bestuur is besloten een begin te
maken met herstel. Er zijn inmiddels drie
leden gestart met de Treksloot aan de
Maluslaan.
Plannen 2021;
1) Het maken van een pergola bij de bank
op het Aad Sengerspad, ter ondersteuning
van de Rambler roos.
2) Uitbreiding gaashek Noorderlaan/ma
nege, voor ondersteuning braam.
3) Herindeling border speeltuin.
4) Aanbrengen van planten d.m.v. rondin
gen te maken om de bomen op de Malu
slaan
Tenslotte:
Dit was mijn eerste jaar als voorzitter
Tuincommissie. Heb ervaren dat er een
heel goed verenigingsgevoel leeft bij de
leden. Zodoende is ondanks alle beperkin
gen ons complex er tip, top uit blijven zien.
Hiervoor wil ik u allen hartelijk bedan
ken.
Gerard Soonius, vz. Tuincommissie

De Kantinediensten voor dit jaar:

Zaterdag 27 februari was de kantie weer eventjes
open. Onder strenge voorwaarden, dat wel. Maar
de smaak van de koffie-to-go leed daar niet onder..
Foto Sjoeke

Om de natuurlijke sfeer wat te verhogen is een
wand van de kantine voorzien van een muurplaat
met een prachtige boom. Op de foto is John Engel
chor, van het gelijknamige schildersbedrijf bezig
met de afrondende werkzaamheden.

____________________________________________________
Jaarverslag 2020 secretaris Zonder Werken Niets
2020 wat een raar jaar, Corona
heeft ons in zijn macht.
Als secretaris moest ik toch heel wat leren
en ben nog niet uitgeleerd maar vooral
met de Coronatijd bleef alles toch wel een
beetje liggen maar dat hadden we gauw
opgelost, eerst maar zorgen dat de leden
van ZWN ons als bestuursleden willen
kiezen, een prachtige brief bij het Fluiter
tje mee gestuurd met het verzoek om te
stemmen, tot onze verbazing kregen we
heel veel stemmen binnen en het bestuur
was gekozen.

De leden die in het bestuur zitten moeten
nog wel aan elkaar wennen maar tot nu
toe gaat het heel goed, we vergaderen in
de kantine met ruim 1,5 meter ruimte
tussen elkaar eens per maand, met het
mooie weer afgelopen zomer hebben we
zelfs buiten vergadertd.

helemaal top.

Doordat een ALV niet gepland kon wor
den besloten we om het op dezelfde ma
nier te doen als het kiezen van de bestuurs
leden, hierop hebben we ook veel respons
gehad waardoor er besluiten genomen zijn
zonder dat we bij elkaar hoeven te zitten,

Er is op zaterdagochtend tussen 10.00 en
12.00 uur altijd een bestuurslid aanwezig,
mocht je vragen hebben kan je altijd bij
ons terecht.

We hopen natuurlijk dat er een gewone
ALV gepland kan gaan worden maar dat
zien we dan wel weer, mocht dat wel
lukken zijn alleen leden welkom op de
ALV.

Martina van Zonderen
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Verslag
Redactiecommissie
Het afgelopen jaar werden er weer
volgens schema 4 Tuinfluiters ge
maakt met gemiddeld 13 pagina's.
De Redactiecommissie bestond uit
Joke Groskamp, Jan Levers en Dick
Saher.
Naast de Tuinfluiter speelt onze web
site een belangrijke rol in de informa
tievoorziening naar de leden, evenals
de nieuwsbrief die wekelijks wordt
uitgebracht.
Door het Coronavirus konden er het
afgelopen jaar geen jaarvergaderingen
worden gehouden. Toch moest het
bestuur belangrijke besluiten nemen.
Via een inlegvel konden de leden hun
visie kenbaar maken.
De rubriek Het Stokje laat tuinders
aan het woord die iets over hun erva
ringen als (beginnend) tuinder vertel
len. Daarnaast is de redactie altijd
geinteresseerd in de belevenissen van
medetuinders. Of dat nu een artikeltje
is of een foto. Iets opvallends meege
maakt? Stuur een foto naar de redac
tie, wij zijn er blij mee!

Jaar van de goudsbloem
In de laatste Tuinfluiter van 2020 schreven we er al over: het jaar 2021 is
het jaar van de CALENDULA oftewel de GOUDSBLOEM!
En omdat we in 2021 als vereniging 90 jaar bestaan, vonden het bestuur en de redactie
het een aardig idee om alle leden, kandidaat-leden en donateurs ter gelegenheid van
dit jubileum een passend kadootje te geven. Vandaar dat u bij deze Tuinfluiter een zakje
goudsbloemzaad ontvangt. Deze zaden zijn gegarandeerd vrij van gif, en juist gif is een
van de oorzaken van bijensterfte (dus kies altijd biologisch zaad, dan ben je écht goed
bezig en maak je de bijen echt gelukkig).
De Goudsbloem is een van de meest favoriete bloemen voor zowel honingbijen als
wilde bijen. De enkelvoudige bloemen zitten namelijk boordevol stuifmeel en honing.
Door goudsbloem te zaaien zorg je voor meer structureel voedsel voor de bijen. Die
zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening, omdat de eetbare gewassen in je
moestuin afhankelijk zijn van bestuiving door o.a. bijen.
De goudsbloem is gemakkelijk te telen. Het is een mooie sierplant, die tevens geschikt
is voor medicinale en cosmetische toepassingen en ook bekend staat als borderplant
langs de huizen tegen mieren, omdat die een hekel hebben aan de geur. Maar ook als
verrijking van de maaltijd kan de goudsbloem prima dienen. De bloemblaadjes kunnen
gebruikt worden om een saffraankleur en een iets scherpere smaak te geven aan rijst,
vis en vleessoepen, zachte kaas, yoghurt, boter, omeletten, melkgerechten, cakes en
zoete broden.
JG

De onderstaande tuinders hebben de
Fluiters bij u thuis bezorgd:
Henk en Christa van Schagen,
Anneke Mak, Christina Knoll, Ria
Duineveld, Sjoeke Akse, Wenda
Torenbosch, dhr. Van Leeuwen,
Jana Ender, Dick Saher,
Hetty van Slooten,
Fenna Kleinenbroich,
Tineke Hurkmans, Flip Henstra,
Paul Coesel,
Mario van Wakeren,
Hein Leenen, Joke Groskamp en
Menno Sjoordema.
Leden van de vereniging die te veraf
wonen kregen een mailtje dat hun
blaadje in de kantine op te halen is. En
natuurlijk is De Tuinfluiter ook te
lezen via de website.

Teelttip goudsbloemen
De teelt van goudsbloem is erg makkelijk. Je kunt deze goudsbloem vanaf april tot
half juni breedwerpig of op rijtjes (20x5 cm.) zaaien in losgemaakte vollegrond.
Bedek ze met een heel dun laagje aarde. Goudsbloem is geschikt voor alle grond
soorten en de bloeiperiode is van juni t/m oktober.
Als de zaadjes eenmaal ontkiemd zijn, schieten de planten al snel de hoogte in en
na enkele weken zijn de zaailingen klaar om uitgeplant te worden. Als de planten
10 tot 15 cm hoog zijn kunnen ze worden uitgeplant op een onderlinge afstand
van 25 tot 30 cm.
Goudsbloemen zijn makkelijke planten die weinig verzorging nodig hebben. Alleen
het zorgen voor voldoende zon is voldoende. Zorg echter wel voor een goede af
watering. Goudsbloemen kunnen namelijk niet tegen natte voeten.
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Slecht deel van de Treksloot opnieuw beschoeid
Het is hartje winter, de Treksloot dreigt
dicht te vriezen. Twee mannen, Bart en
Leo, zijn al weken bezig de in erbarmelijke
staat verkerende beschoeiing te vervangen
door professionele houten schotten. Om
te zorgen dat ze niet door de druk van de
wallekant omvallen, gebruikten ze hard
houten palen. In eerste instantie werd
daarvoor een sledgehammer en een
handhei gebruikt. Het nadeel is dat je
daarmee slecht kunt positioneren.
Het bestuur trok de beurs en kwam met
een cadeautje: een gemotoriseerde palen
rammer! (zie foto). En het resultaat mag
gezien worden! Secretaris Martina, vz. Jan
en pm. Jan Willem brachten een toast uit:
Bart en Leo, bedankt voor jullie inzet
tijdens deze kouwe klus!
DS
Foto's: Sjoeke
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Piepers poten?
Om onze aardappelen van vervelende
ziekten te vrijwaren, wordt er, zoals
overal, wisselteelt toegepast.

Jaarverslag 2020 Kennisgroep Natuur
vriendelijk Tuinieren
De kennisgroep is in 2020 door het be
stuur benoemd tot een zelfstandige com
missie en werd daarmee verantwoordelijk
voor de coördinatie van een Algemeen
Werkploeg die nu het (achterstallig) on
derhoud en snoeiwerk in de natuur- en
heemtuin uitvoert aan de hand van de
kluskaarten die de kennisgroep heeft
ontwikkeld. Tot de taken behoren verder
het organiseren van workshops en het
geven van adviezen en informatie aan be
stuur en leden, gericht op de bevordering
van natuurlijk tuinieren.
Het afgelopen jaar stond voor de Kennis
groep vooral in het teken van de keuring
voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren. Met de hulp van de werkploeg,
bestuur, tuincommissie en vele tuinders
werd veel werk verzet, met als resultaat
dat ZWN de hoogste score behaalde en
in de komende 4 jaar opnieuw het keur
merk met 4 stippen mag voeren.
Wat werd er verder zoal gedaan? In de
natuurtuin werd in samenwerking met de
tuincommissie de vijver hersteld, er werd
een takkenwal gerealiseerd en er werden
een compostvat en een regenton ge
plaatst. De paden werden weer vrij ge
maakt en de kruidenspiraal werd hersteld.
In de heemtuin werd ook flink gesnoeid
om de paden weer toegankelijk te maken,
brandnetels werden weggehaald en er
werden nieuwe planten aangeplant. De
winkelcommissie kreeg een deel van de
natuurtuin ter beschikking om plantjes te
kweken t.b.v. verkoop in de winkel. In de
aanloop naar de keuring inventariseerde
de kennisgroep wat er moest worden

aangepakt en overlegde hierover met het
bestuur.
De informatiebordjes op het complex
waren in de loop van de jaren slecht lees
baar geworden en moesten worden ver
vangen. Er werden nieuwe bordjes ont
worpen en palen aangeschaft en er is een
begin gemaakt met het plaatsen van de
informatiebordjes. Dit zal in 2021 worden
afgerond. De vlinder- en bijenposters in
het Kruydhuys op het achterplein zijn
vervangen. Ook de brochure met een
rondwandeling over het complex werd
vernieuwd. Verder begon de kennisgroep
met een vaste rubriek in de wekelijkse
Nieuwsbrief met natuurvriendelijke tuin
tips.

De aardappels gaan dit jaar op het
voorste gedeelte (achter de
haag) de grond in.
Mocht u een andere teeltindeling han
teren, maak dat dan aub tijdig kenbaar
bij de Tuincommissie om problemen
te voorkomen.

Workshops konden helaas niet worden
georganiseerd, maar tuinders kregen wel
de mogelijkheid om thuis een vleermuis
kast te bouwen. De winnende kasten
werden gepresenteerd tijdens de besloten
Open Tuindag.
De kennisgroep bestond in 2020 uit Elly
Elsenbroek, Marjolijn Sondorp, Marianne
Verschoor en Joke Groskamp. In het na
jaar kwam Corry Teichmann erbij. Elly
heeft besloten om met ingang van 2021 te
stoppen met haar taken voor de kennis
groep en werkploeg, we bedanken haar
voor haar inzet. Elly blijft wel meewerken
aan de wekelijkse rubriek van de kennis
groep in de Nieuwsbrief.
Elly blijft wel meewerken aan de wekelijk
se rubriek van de kennisgroep in de
Nieuwsbrief.

Allemansvriend
Je bent op een sombere dag nog geen 5
minuten aan het spitten of je vriend Rood
borst komt je begroeten. Wat een aller
aardigst vogeltje is het toch. Kijk, hij zit
bijna op m'n klomp!
"Spit nou maar door, denkt Roodborst; de
wurmen raken op.."
Foto: Burghard Ilge, B4
Roodborstje tikt tegen 't raam, tin, tin, tin
laat mij erin, laat mij erin.
't Is hier te guur en te koud naar mijn zin
laat mij erin, tin, tin, tin.
't Meisje deed open en gaf op haar schoot
kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood.
Dat was het roodborstje wel naar de zin
vloog toen het bos weder in.
Jan Goeverneur, ± 1850
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We zijn weer geslaagd!
De vierde stip is weer binnen!
In de vorige Tuinfluiter was helaas geen
plaats meer, daarom is hier alsnog een
verslag van de keuring en de behaalde
resultaten.
In de Nieuwsbrief van 28 oktober jl. heeft
u het al kunnen lezen: de herkeuring op
26 september jl. heeft weer geleid tot een
mooi resultaat. Ook de komende vier jaar
is ZWN de trotse houder van het Natio
naal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, dus
de vlag met het lieveheersbeestje en de 4
stippen mag trots blijven wapperen! En
zoals Jan Levers al schreef haalden we de
mooie score van 92%, wat ten opzichte
van de keuring in 2016 (86%) nog een
verbetering is van 6 procentpunten. De
kennisgroep is hier dan ook heel blij mee.
Samen met het bestuur en de leden van
de vereniging hebben we hard gewerkt om
dit resultaat te behalen. De werkploeg
heeft hier zeker aan bijgedragen met het
vele werk dat is verricht op de natuur- en
heemtuin. Maar ook de natuurspeeltuin en
de vlinder- en bijentuin moeten hierbij
zeker genoemd worden.
Nu bent u misschien wel benieuwd hoe
dit resultaat tot stand is gekomen. Daarom
wil ik graag wat meer informatie uit het
keuringsrapport met u delen. De verbe
terde resultaten ten opzichte van 2016
kwamen bijvoorbeeld door de volgende
onderdelen:

- Vijvers en poelen: in 2020 is een deel van
de vijver in de natuurtuin hersteld en op
de vlinder- en bijentuin is ook een mooi
poeltje gerealiseerd.
- Droge muren/stapelmuren: uitbreiding
op de natuurtuin en nieuwe aanleg op de
vlinder- en bijentuin.
- Kunstmatige schuilgelegenheid: diverse
insectenhotels in de laanborders, veel
vogelnestkasten, steenhopen, takkenril
len, workshop vleermuiskasten.
- Winkel: groot aanbod, o.a. groot assor
timent vogelvoer en zelf gekweekte plan
ten, vernieuwde entree, mooie inrichting,
mogelijkheid om te pinnen.
- Energiebronnen en –gebruik: er liggen
inmiddels 32 zonnepanelen op het dak van
de loods!
- Voorlichting: in de Tuinfluiter uitgebrei
de voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren, veel informatie over vogels en
vlinders op het park en de rubriek over
eetbare planten wordt als inhoudelijk goed
en inspirerend beoordeeld. Wekelijks
ontvangen de leden actueel nieuws via de
Nieuwsbrief. Ook staat veel informatie op
het mededelingenbord.
- Cursussen, lezingen, tentoonstellingen,
excursies: in de afgelopen jaren werden
diverse workshops georganiseerd.
Verder waren er nog de zogenaamde ‘bo
nuspunten’ te verdienen voor bijzondere
elementen. Veel bonuspunten kregen we
dankzij de inspanningen van de kennis
groep en de werkploeg voor de natuur

tuin, de heemtuin, de kluskaarten met
logboek en groepsapp voor het werk in
de natuur- en heemtuin, de vernieuwde
tekst/folder voor de rondwandeling op het
complex, de vernieuwde informatiebord
jes en het gerestaureerde grote insecten
hotel op het voorplein. We zijn natuurlijk
erg blij dat onze inspanningen beloond zijn
met deze waardering!
Daarnaast was er ook een hoge waarde
ring voor de natuurspeeltuin, de zintuigen
tuin van Stichting Zaaigoed, de bijenstal,
de nieuwe vlinder- en bijentuin op de
Hazelaarlaan, de diverse zitmogelijkheden
(o.a. nieuwe banken op de natuurspeel
tuin, zintuigentuin en vlinder- en bijen
tuin), de uitstraling en stijl van de kantine,
de zeer gevarieerde laanborders, de nieu
we klimopwand bij de achteringang, de
zonnepanelen op de loods, het beleidsplan
in ontwikkeling, de nieuwe uitstraling van
de winkel en de floating islands (een
workshop voor nieuwe exemplaren staat
in de planning!).
In het keuringsrapport stonden ook nog
enkele aanbevelingen, zoals het maken van
hommelnesten, maaien met de zeis in
plaats van een motormaaier, het realiseren
van een bibliotheekhoekje en het opstel
len van een voorlichtingsplan gekoppeld
aan het beleidsplan. Over deze suggesties
gaan we ons in de komende tijd zeker
buigen.
Joke Groskamp

___________________________________________________
Jaarverslag kantine
Zoals voor velen het geval was, heeft ook
de ZWN-kantine een hectisch jaar 2020
achter de rug. Met een nieuwe kantinebe
heerder werd het jaar gestart met een
geslaagde en goed bezochte nieuwjaarsre
ceptie. De vrijwilligers hadden er zin in en
met volle overgave werden de broodjes,
snacks en drankjes aan de man en vrouw
gebracht. In februari was het zelfs tot
tweemaal toe zo druk, dat bezoekers
moesten wachten op een zitplaats. Dat kan
je je nu bijna niet meer voorstellen.
Halverwege maart sloeg “het noodlot”
toe. Vanwege de coronapandemie waren
we genoodzaakt de kantine te sluiten. De
bouwcommissie maakte van de gelegen
heid gebruik om de terrasluifel te verho
gen, er werden afdekplanken aan de luifel

bevestigd en de beplanting werd aange
past. Mede door het prachtige voorjaar en
de grote drukte op de tuinen, werd beslo
ten een uitgifteloket in het leven te roepen
om toch nog wat omzet te genereren. Dat
bleek een schot in de roos. Velen maakten
gebruik van de mogelijkheid om broodjes,
tosti’s, patat e.d. te bestellen en op de
eigen tuin te nuttigen. Gelukkig mochten
we in de zomer weer open. Op gepaste
afstand weliswaar, maar door het prachti
ge weer was dat geen enkel probleem. Het
terras werd wekelijks verder uitgebreid,
zelfs tot voor de winkel. Ook kreeg onze
kantine een nieuwe naam: “De Tuinhap
per”.
Tot eind september. Toen sloeg het “
Corona-noodlot” weer toe. De sportkan
tines moesten sluiten, dus ook onze uit

spanning De herfst viel in, de meeste
tuinen lagen er verlaten bij en de Tuinhap
per verviel in winterslaap. Althans, zo leek
het. Achter de schermen echter werden
plannen gesmeed. Het kwartet Nico de
Bont, Ab Mannaerts, John Engelchor en
ondergetekende benutte de rustige peri
ode om de kantine een ware metamorfo
se te laten ondergaan. Een nieuwe vloer,
nieuwe lambrisering, een frisse verflaag,
een fotobehangwand, een compleet nieu
we bar en fraaie verlichting, kortom….een
prachtige Tuinhapper, die met smart
wacht op de eerste bezoekers. Wij zijn er
klaar voor en wij hopen jullie binnenkort
weer met open armen te mogen begroe
ten.
Leo Pel, Kantinebeheerder
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Toelichting Balans en V&W rekening 2020 Volkstuindersvere
niging ”Zonder Werken Niets”
Algemeen:
De vereniging heeft in 2020 een positief
resultaat geboekt van € 1.874,62. Het
eigen vermogen is derhalve gestegen naar
€ 50.797,53. (Inclusief Fonds oudpapier)
De begroting 2020 die in de najaarsverga
dering van 2019 werd gepresenteerd hield
nog rekening met een verlies van maximaal
€ 35,--. Conclusie: We zijn ruim binnen
de begroting gebleven.
Er zijn redenen die bovenstaande verkla
ren n.l.:
Begrote uitgaven in 2020 stond op
€ 71.250,00 de uiteindelijke uitgaven zijn
€ 68.134,42. De grootste afwijkingen
zaten in de uitgaven van de commissies en
het bestuur en de bankkosten(pin kosten
per transactie).

het kasgeld Kantine en Winkel (€ 951,19)
tezamen € 11.175,65

Balansposten die om een toelichting
vragen:
Liquide middelen
De contributie 2020 is voor 100% binnen.
De bonusspaarrekening is de enige spaar
rekening die momenteel actief gebruikt
wordt.

Verlies- en Winst posten die om een
toelichting vragen:

Vorderingen
De grondhuur voor het 1e halfjaar 2021
( € 9.974,46) is in december 2020 betaald.
AVVN rekening dubbel betaald ( € 250,--)
en
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Eigen vermogen
Per saldo toegenomen met het resultaat
van 2020 zijnde € 1.874,62 tot
€ 50.797,53
Reserves
De reserve algemeen en jubileum ZWN
zijn samengevoegd.
T.o.v. vorig jaar is hier de aanschaf van de
materialen voor een deel van de schoeiing
van de treksloot van af gegaan.
Vooruit ontvangen
De contributie tuinders over 2021 is op
31 december 2020 voor 67,2% binnen.

Huisvestingskosten
Zowel water als Gas en elektra zijn binnen
de begroting gebleven.
Onderhoud complex
Binnen begroting gebleven
Commissies
De winkel heeft een positief saldo gedraaid
van € 2.234,81 bij een omzet van

€ 13.380,71.
De kantine heeft een positief saldo van
€ 5.180,35 bij een omzet van € 8.930,59.
Wij mogen derhalve concluderen dat
zowel de kantine de winkel bijdragen aan
het welzijn 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
In 2020 zijn 5 tuinen naar nieuwe tuinders
gegaan. De opbrengst was
€ 553,75 hetgeen onder de begrote in
komsten ligt, maar het betekent ook dat
tuinders ook in 2020 honkvast waren
binnen onze vereniging.
Conclusie:
De vereniging heeft een, door corona
moeilijk maar ook actief jaar achter de rug.
Er is door tuincommissie en bouwcom
missie tezamen met vele vrijwilligers veel
verzet.
De kantine en de winkel draaien goed.
Hugo Huneker en Jan Willem van Dalen, 1e
en 2e penningmeester ZWN

Werkbeurten seizoen 2021
De werkzaamheden zijn 09.00 tot 11.30 uur
Graag om 08.45 uur aanwezig voor tekenen presentelijst, koffie en werkbespreking
Zie ook onze website ZWN-volkstuinen.nl onder Leden

Groep 1

Groep 2

Groep 3

17 april
29 mei
7 augustus
18 september

10 april
5 juni
24 juli
11 september

27 maart
26 juni
28 augustus
9 oktober

B01

Fred

B02

B14

Alma

B22

Kursat

H16

Wenda

B03

Karin

H03

Jeroen

B16

Gert-Jan

H17

Ramona

B25

Nardy

Suzanne

H24

Hans

H08

Rob

H23

Pauline

L2C

Frank

H19

Nathanja

L2B

Lodewijk

L17

Ans

H25

Linda

L14

Alex

L31

Theo

L07

Mirjam

S17

Paulien

L20

Jan

S19

Fija

L33N

Clemens

M22

Peter

L30
M14

Huib

S15

Christina

Groep 4

Groep 5

Groep 6

1 mei
3 juli
14 augustus
23 oktober

8 mei
12 juni
17 juli
4 september

15 mei
10 juli
31 juli
25 september

B04

Burghard

B08

Marion

B17

Wim

B10

Roland

B18

Ronald

B26

Cees

B20

Karina

B27

Leon

H09

Martthijn

H01

Irene

H13

Cees

H20

Saskia

H14

Ben

H21

Bianca

H26

Fenna

H22

Margot

H30

Ellen

L11

Menno

L01

Jolanda

L05

Elly

L21

Hans

L13

Tineke

L12

Pim

L33Z

Astrid

L28

Catriona

L23

Eric

N02

Ans

M04

Johan

L34

Rosemarijn

S20

Gonnie

S04

Ronald

S02

Cara
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WINKELARTIKELEN
Prijzen in euro
Gereedschappen e.d.
Bats

20,00

Beugelzaag

7,50

Bezem met steel

4,50

Bladhark Farmer

7,75

Gazonhark verzinkt

12,50

Gieter 10 ltr

5,95

Gieter 5 ltr

4,75

Handharkje

4,25

Handschepje

4,25

Hang-etiketten

2,55

Hark 8-tands

10,00

Hark 10-tands

13,50

Knielkussen

4,00

Kweekbakje breed

5,00

Kweekbakje smal

5,40

Kweektafel

23,50

Plantenspuit 1,5 ltr

5,45

Plantenspuit 1 ltr

2,25

Schoffel 16cm recht

15,50

Schoffel rond lange steel

12,95

Schoffel rond korte steel

10,95

Schrepel

6,50

Snoeischaar

6,50

Spade

35,00

Spitvork

25,00

Steel bezem

2,50

Steel bats/schop

10,95

Steel hark 1,5m

3,95

Veer voor snoeischaar

4,50

Verplantschepje

4,25

Verticuleerhark

6,50

Voegenkrabber lange steel

7,50

Voegenmes kort

4,50

Afdekfolie p/m

4,95

Bindbuis

4,85

Binddraad 2x50m

2,50

Boomband p/m

0,75

Boompaal 6,5x200cm

5,25
19,00

Gronddoek 210cm breed

2,00

Handschoen werk

2,95

Handschoen tricot

2,95

Handschoen tuin

2,95

Kippengaas 1m hoog p/m

2,00
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Bazalt lavameel 2 kg.

2,50

Kokospotjes

3,45

Bazalt lavameel 20 kg.

25,00

Kunststof potjes per 20

1,00

Beendermeel 1 kg.

2,00

Netbevestiger

3,50

Beendermeel 25 kg.

45,00

Plantetiketten met stift

2,50

Bloedmeel 1 kg.

2,60

Plantsticks 30 cm

2,00

Bloedmeel 20 kg.

51,00

Plantsticks 40 cm

2,85

Compostmaker

Pootstok

3,50

Culterra korrels 10 kg.

Potjespers

6,50

Gazon A-Z

7,50

Schapengaas bekleed p/m

1,50

Gazonmest 1,5 kg

5,50

Schapengaas 10x10cm p/m

1,50

Kalk korrel 2 kg.

1,50

Slakkenvanger

5,50

Kalk korrel 10 kg

8,00

Steeketiketten 25 stuks

2,55

Kalk korrel 25 kg.

12,00

Stekpotjes 7x7cm 20 stuks

2,65

Kieseriet 2 kg

Stekpotjes 9x9cm 7 stuks

2,65

Kieseriet 25 kg.

Temperzon 500 ml

3,60

Koemestkorrel 2 kg.

1,50

Tonkinstok 90cm

0,50

Koemestkorrel 25 kg.

12,50

Tonkinstokken 90cm 12 stuks

1,50

Lavameel 2 kg

2,10

Tonkinstok 150cm

0,50

Lavameel 20 kg

19,00

Tonkinstokken 12 stuks 150cm

5,00

Vinassekali 1 kg.

3,50

Tonkinstok 180cm

0,75

Plantenvoeding

4,50

Tonkinstokken 12 stuks 180cm

7,50

Gewasbescherming

Tonkinstok 270cm

1,25

Slakkenkorrels 500 g.

8,00

Knolvoetvrij 200 g.

6,50

3,40

Spruzit 20 ml.

6,50

Touw met spoel

5,00

Wortelvliegvrij 200 g.

6,50

Tuindraad 30m

3,00

Tuinmand

5,00

Diversen

Turf zaaipotjes 6 cm rond

2,60

Aanhangerhuur halve dag

12,50

Turf zaaipotjes 8 cm rond

3,70

Aanhangerhuur hele dag

20,00

Verfrol met bakje

2,00

Gasflesvulling

37,50

Vliegengaas 2,4m breed p/m

5,00

Gasfles borg

20,00

Vliegengaas 2,4m breed 5m

22,50

Gasslang p/m

2,50

Vliegengaas 3,7m breed p/m

6,00

Gasslangklem

1.50

Vliegengaas 3,7m breed 5m

27,50

Gereedsschapsverhuur

5,00

Tonkinstokken 12 stuks 270cm
Touw 75m

12,00

5,10
11,50

1,95
17,00

Verspeenset

2,20

Heksleutel

7,50

Zaastrooier

2,95

Honing van Wil (groot)

7,00

Honing van Wil (klein)

6,00

Honing van Wil (Raat)

5,00

Mezenbollen 5 stuks

2,00
3,00

Grond

Tuinmateriaal

Boompaal 4 stuks 6,5x200cm

3,25

Kippengaas 2m hoog p/m

Compost 40 ltr.

4,00

Compost 3 stuks

11,00

Ophoogzand 20kg

2,50

Mini big bag

Ophoogzand 3 stuks

7,00

Nestkast (keramisch)

35,00

Potgrond 40 ltr

3,50

Pindakaaspothouder

4,00

Potgrond 40 ltr 3x

9,00

Pet ZWN-embleem

5,00

Tuinaarde 40 ltr

2,50

Pompring

11,00

Tuinaarde 40 ltr 5x
Zaaigrond
Meststoffen

11,00
4,00

Sleutel voor kraan

6,50

Strooivoer voor vogels

1,75

Voederlantaarn

6,00

Vogelpindakaas

2,00

Besluitenlijst najaar 2020

VERVOLG WINKELARTIELEN
EN BESTELLINGEN BIJ
VAN SCHAGEN VIA WINKEL
Vogelzaad

1,75

Zonnebloempitten

1,75

ZWN-pet

5,00

Op 31 december was de uiterste inzenddatum van een lijst waar de leden om hun
mening werd gevraagd. 83 leden hebben hierop gereageerd. En daar zijn we erg blij
mee! Hier volgt de uitslag:
Goedkeuren voorgestelde begroting 2021 met daarin opgenomen de con
tributieverhoging.
76 stemmen voor, 5 tegen en 2 blanco.
De begroting 2021 en de contributieverhoging zijn goedgekeurd.
Voorstel decharge te verlenen aan penningmeesters over het gevoerde
beleid.
77 stemmen voor, 2 tegen en 4 blanco.
Aan de penningmeesters is decharge verleend.
Alleen leden toelaten die uit de nabije omgeving komen (en bijv. niet uit
Amsterdam, Hoofddorp)
68 stemmen voor, 6 tegen en 9 blanco.
Dit voorstel is aangenomen. In onderstaand plaatje is aangegeven waar de grenzen
liggen. Heel Haarlem en de meeste omliggende plaatsen met als bovengrens het
Noordzeekanaal.

Planten en zaden
Graszaad 100 gram

4,50

Losse zaden

1,50

3x losse zaden

4,00

Plantuitjes 250 gram

1,25

Van Schagen
Mix per m3
Ophoogzand m3
Rivierzand m3
Compost m3
Grind m3
Boomschors m3

45,00
35,00
110,00
42,50
155,00
90,00

Graszoden m2

4,75

Betontegel 15x30x4,5 grijs

1,00

Betontegel 30x30x4,5 grijs

1,50

Betontegel 40x40x5 grijs

3,75

Betontegel 50x50x5 grijs

5,50

Betontegel 40x60x5 grijs

5,00

Opsluitband 5x15x100 grijs

3,00

Opsluitband 6x15x100 grijs

5,50

Opsluitband 6x20x100 grijs

4,00

Opsluitband 6x30x100 grijs

6,50

Opsluitband 5x15x100 zwart

3,50

Opsluitband 6x15x100 zwart

4,00

Opsluitband 6x20x100 zwart

4,75

Opsluitband 6x30x100 zwart

8,00

Brekerzand 25 kg

4,50

Pasblokje molenwiek rood

1,50

Pasblokje molenwiek zwart

1,50

Statiegeld BigBag/aankoop

5,00

Statiegeld pallet/aankoop
Statiegeld BigBag/retour
Statiegeld pallet/retour

25,00
5,00
20,00

Het achterhek blijft overdag open
38 stemmen voor, 38 tegen en 7 blanco.
Besloten is om het hek dicht te laten en kan dan alleen door tuinders met een sleutel
worden geopend. Er zal een deurklink aan de binnenkant worden aangebracht om het
hek te openen. Aangezien de dranger erg sterk is kan het hek even worden openge
houden bijv. voor passage met een kar of kruiwagen.
Wijziging Art 3 Huishoudelijk reglement (Voorkeursrecht)
77 stemmen voor, 2 tegen en 4 blanco.
Dit voorstel is aangenomen.
Wijziging Art 4 Huishoudelijk reglement
68 stemmen voor, 12 tegen en 3 blanco.
Dit voorstel is aangenomen. Als nadere toelichting geldt dat het lidmaatschap alleen
zal worden toegekend aan personen die een actieve rol vervullen. Zodra deze rol
eindigt zal ook het lidmaatschap komen te vervallen.
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Winkelnieuws
Bestellingen zaden en aardappe
len bij Garant en Van der Wal
Ook dit jaar konden wij weer zaden
en pootaardappelen bestellen bij Ga
rant en Van der Wal. Uiteindelijk is
door 61 tuinders voor ruim € 2.900,=
aan zaden en pootaardappelen be
steld. Een stijging ten opzichte van
2020 van ruim 30%. Garant mocht 47
en Van der Wal 27 bestellingen van
ZWN-tuinders ontvangen.
Het totale aantal tuinders die van de
aanbieding en het gemak van het cen
traal inkopen gebruik maakt, is nog
geen 50% van het totale aantal ZWN
tuinders. Waar en waarom kopen
deze tuinders hun zaden elders? Ga
rant en Van der Wal zijn grote gere
nommeerde zaadleveranciers uit het
noorden en oosten van het land.
Kopen deze tuinders liever hun zaden
lokaal? Is het een idee om gezamenlijk
bij een lokale zaadleverancier in te
kopen? Graag hoor ik hier uw mening
of ideeën over.
Geënte komkommer- en
tomatenplanten
Dit jaar gaan we vanuit de winkel
aardbeienplanten en geënte komkom
mer- en tomatenplanten aanbieden.
Hiervoor zal er, gezien de kosten, ge
bruik gemaakt worden van voorin
schrijving. Houdt de nieuwsbrief goed
in de gaten en zorg dat je op tijd bent
met bestellen.
Nico

B l oe m e nda a l s e w e g 4 7
2 0 6 1 CB Bl 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

___________________________________

Colofon
Vtv Zonder Werken Niets

Zouden we van de zomer weer van de kantine
kunnen genieten? Bij zonnig weer een biertje of
een ijsje op het terras en bij wind en regen binnen
met een tosti?
De vrijwilligers zijn er klaar voor en ontvangen u
graag in een geheel vernieuwd tuincafé!

Heeft u een nestkastje op de tuin? Bewoond?
Maak een foto van het vliegverkeer en stuur 'm op naar de redactie!

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 juni (zomernummer)
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