
Tot 12.00 uur was er regen, o, laat het droog worden. En gelukkig, onze gebeden werden verhoord! 

Een fijne, gezellige middag met veel tuinders en familie die héérlijk zaten te smullen van hun pannenkoe

ken, gebakken door John, Nico en Leks. 

Ook de mensen achter de bar hebben weer een drukke -extra- middag achter de rug; ze doen het toch

maar op hun vrije zondag!

Bedankt mensen voor eindelijk weer een gezellige middag, zonder mondkapjes (maar op gepaste afstand!) 

 

Jan Levers. Op de foto: Esther, Tanja en Sjoeke jr. 

Op onze tuin stonden dit jaar voor het eerst de ar

tisjokken in bloei. Druk bezocht door vele insec

ten. Tegen de tijd dat ik een foto kon maken was

er nog 1 hommel actief, waar er eerder 5 zaten.

Maar wel een mooi plaatje!

Dieuwie Vermaat H5

Agenda
 
 

Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 30 oktober 14.00u

Kantine
 

Sinterklaasfeest
4 december
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Ook de Natuurtuin had niet klagen over belangstelling.

Natuurvriendelijke Open Tuindag
Op zaterdag 21 augustus was het dan eindelijk weer zo ver, de jaarlijkse Open Tuindag
was een feit en de weergoden zorgden deze keer voor een beetje zon en een aange
name temperatuur.
 
Ook de kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren was met een kraam aanwezig op de
Open Tuindag. Voor de bezoekers hadden wij een overzicht gemaakt van alle activi
teiten, zoals de imkers op het voorplein en de tuinders die hun tuin hadden opengesteld.
Zelf hadden we natuurlijk ook het een en ander georganiseerd. Zo hadden we een
speurtocht bedacht in combinatie met een rondwandeling, er was een geurbingo voor
de kleintjes en op de natuurtuin konden de kinderen op zoek naar waterbeestjes in
een groot aquarium of speuren naar wurmen, pissebedden en andere kriebelbeestjes
in een kruiwagen met aarde en bladeren. Onder de bezielende begeleiding van Corry
en Joeri werd er druk gezocht naar de watervlo, salamander, wants en kikker (die
laatste was er trouwens niet… mooi gefopt!).
 
In onze kraam konden de bezoekers verder diverse boeken inkijken over composteren,
permacultuur etc. en advies krijgen over natuurlijk tuinieren. Wie dat wilde kon zelf
een tas maken van een oud t-shirt. Dankzij de oproep in de Nieuwsbrief hadden we
gelukkig veel shirts binnengekregen, waarvoor nog onze dank. Er werd druk gebruik
van gemaakt!
 
Veel bezoekers maakten een rondwandeling en we kregen meerdere ingevulde formu
lieren van de speurtocht terug. Ook de geurbingo vond gretig aftrek en de kinderen
kwamen enthousiast vertellen wat ze allemaal hadden geroken. De citroenmelisse
scoorde hoog! Het was leuk om alle reacties te horen en wat ons betreft was het dan
ook een geslaagde dag.                   Joke G.

Ab heeft in zijn lange tuindersleven veel voor

ZWN gedaan. De vijver was een van zijn vele

bouwklussen. We genieten er elke dag van!

Marianne Mannaert onthult het naambord van de

Ab Mannaert-vijver
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De voorzitter:
 
 
 
Onze tuinen 
 
We zijn trots, dat de meeste tuinen
er goed en verzorgd uitzien en met
de Open Tuindagen hebben we veel
complimenten mogen ontvangen. He
laas zijn er een aantal tuinen die er
minder verzorgd uitzien en bij sommi
ge is het onderhoud echt onder de
maat.
 
Het maakt niet uit of je een groenten
tuin, een bloementuin, een  tuin met
bomen of een natuurtuin hebt; het
moet duidelijk zijn dat er goed voor
gezorgd wordt.
 
Als een tuin bij een tuinruil wordt
aangeboden wordt deze gekeurd
door de tuincommissie en als de tuin
naar hun mening  niet voldoet aan de
norm zal de tuin niet in aanmerking
komen. Ook vindt er een keuring
plaats als een tuin definitief wordt
verlaten. De tuin moet er goed uit
zien en  indien de tuinder dat zelf niet
voor elkaar kan krijgen, dan zal het
bestuur de kosten voor het in orde
brengen in rekening brengen.
 
                                             Jan

De sloten

  Breedte cm Diepte cm

Sloot achter Berkenlaan  177 50

Sloot tussen Maluslaan en sportveld  149 50

Sloot achter Singellaan 1181 50

Sloot tussen ZWN en Slaperdijk  232 50

Sloot tussen Hazelaarlaan en Singellaan    52 25

Sloot voor Noorderlaan    58 25

Sloot tussen Hazelaarlaan en Lijsterbeslaan    59 25

Sloot tussen Berkenlaan en Lijsterbeslaan    67 25

Jan    

Bij de laatste tuinkeuring  zijn ook aanmerkingen gemaakt over de sloten. De sloten
moeten goed doorstromen en  waterplanten moeten worden verwijderd. In de legger
van Rijnland staat precies aangegeven wat de normen zijn en voor  de duidelijkheid 
vermeld ik ze nog even:
 

Natuurlijk waren onze imkers ook present op de Open tuindag. Nelleke, haar man en voor het kraampje

haar 2 leerling-imkertjes. 

Bloemendaalseweg 47

2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525

info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl
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De slimme Pinda
Pinda’s houden van een aangename temperatuur. Als wij in een shirtje buiten lopen
heeft de pinda het ook naar zijn zin. En net als wij is een klein regenbuitje oké, maar
het moet niet te gek worden.
 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een pinda geen noot. Noten groeien
aan bomen.
Pinda’s zijn peulvruchten en groeien aan een circa 50 centimeter hoge plant. 
Papegaaien houden van pinda’s. In iedere dierentuin kun je pinda’s kopen om die aan
de papegaaien te voeren. In het wild leven papegaaien veelal in het zelfde gebied als
waar pinda’s groeien.
 
Dat er nog ergens pinda’s zijn te oogsten zou je eigenlijk een wonder kunnen noemen.
Want overal vind je die veelkleurige schreeuwlelijken. En daar hebben pinda’s iets op
gevonden, of de natuur, of de evolutie. Wat je maar wil. Pinda’s zijn namelijk ondergronds
gegaan.
Aan de pindaplant komen lange bloemstengels. Na de bloei, die maar een dag duurt,
verslappen de stengels en buigen naar de grond. En dan op de grond gekomen ontwik
kelen zich de pinda’s op zo’n vijf centimeter diepte. En zo heeft Lorre het nakijken.
 
Ik las dat het mogelijk moet zijn om pinda’s in Nederland in de kas te laten groeien.
Een kas heb ik niet, maar ik gok erop dat een mooie zomer voldoende is. Dus dit jaar
staan tussen de sperziebonen en bieten ook pindaplanten op de Lijsterbeslaan 19. Ben
benieuwd!                         Ron Visser

Arachis hypogaea; uit Koehler (1887)
Wikipedia

Mutaties leden
Opgezegd:
H08    Rob de Zwart  2021-07
L32    Trees van Gastel 2021-07
H26    Fenna Kleinenbroich  2021-07
 
Overleden:
B06  Ab Mannaert
 
Tuinruil:
L34 > L30    Rosemarijn van Paaschen
H05 > H26    Fenna Kleienbroch
 
Nieuw:
M20   M. Bason
L12    P. de Vries
H05   B. Vermaat
H03    Jeroen van Iersel
Het bestuur                       

Ik heb in mijn tuin H06 een Koreaanse zilverspar

staan. Deze werd ingeleverd bij een kerstbomen-

actie 5 jaar geleden. Het was een klein, opgepot 

boompje; nu is het een forse jongen en heeft geen

ballen meer nodig!

Martien van Woerkom 

Tot 12.00 uur was er regen, oh! Laat
het droog worden. De hele middag is
het droog gebleven!
Een fijne gezellige middag met veel
tuinders en familie die héérlijk zaten
te smullen van hun pannenkoeken. 
Deze waren gebakken door John,
Nico en Leks. Mannen ze waren top
pie!! Ook de mensen achter de bar
hebben weer een drukke extra mid
dag achter de rug. Bedankt mensen
voor eindelijk weer een gezellige, zon
der mondkapjes maar wel de afstand
in achtnemende middag.         Carla
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De winnaars van
de speurtocht
 
 
Na afloop van de Open Tuindag heb
ben we de resultaten van de speur
tocht bekeken en alle antwoorden ge
controleerd. Niemand had alle vragen
goed beantwoord, maar we hebben
uiteindelijk 3 winnaars gekozen.
 
 
1. Wenda Toorenbosch (B.02): 12
goede antwoorden
2. Eveline van Praag: 9 goede ant
woorden
3. A. Klein: 8 goede antwoorden
 
 
De winnaars hebben tijdens een ge
zellige bijeenkomst op de natuurtuin
uit de handen van onze voorzitter hun
prijs ontvangen: een t-shirttas gevuld
met diverse producten uit eigen tuin,
zoals likeur, jam, zoetzuur, moesap
pels en komkommer.
 
En ben je benieuwd naar de
antwoorden?
We verklappen er een paar:
- Om een halve kilo honing te verza
melen moet een honingbij gemiddeld
6 miljoen bloemen bezoeken
- Een takkenwal biedt een schuilplaats
of nestgelegenheid voor vogels, egels
en insecten
- Het houtje in de minivijver van tuin
L22 dient als ladder voor beestjes die
niet kunnen zwemmen.     
 
JG

Wenda Torenbosch ontvangt uit handen van Joke Groskamp (Natuurlijkvriendelijk
tuinieren) de gewonnen prijs van de wandelspeurtocht. Dochters Elsa en Ilja kijken
trots toe. Links op de foto zit Anneke Klein, een andere prijswinnaar. De prijzen be
stonden uit jam, honing appels en nog meer producten van de tuin, verpakt in tassen
gemaakt van T-shirts. Foto:  Sjoeke

Struinen in de tuinen
Klokslag half twee stond Basic Matters op
het geïmproviseerde podium en zongen
van o..a. Stef Bos "Ik heb je lief" en "Is  dit
nu later", Herman van Veen met "Liefde 
voor later", John Denver, Tracy Chapman
en Simon en Garfunkel met "Sound of Si
lence" en "The Boxer" Ze kregen een
daverend applaus . Ook werden er twee
gedichten voorgedragen die de zanger zelf
had geschreven Tijdens de pauzes konden
de bezoekers  een portie "Gluren bij de
Buren bitterballen" of een bordje  met
borrelhapjes verkrijgen en ook deze lek

kernijen vielen goed in de smaak. Maar wat
een heerlijkheid om te zien hoe de bezoe
kers genoten van de prachtige gitaarmu
ziek en zang! Leo bedankte  de heren voor
hun geweldige optreden en nodigde ze
gelijk uit voor de volgende keer. Ook de
kantinemedewerkers werden bedankt voor
de goede zorgen. 
 
13 februari is er weer "huiskamermuziek"
bij Gluren bij de Buren. En Struinen in de
Tuinen laat zich weer horen op zondag 3
juli en dan dus ook bij ZWN!     Sjoeke

De zangers van "Basic Matters"
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In het zonnetje
Sjoeke Akse 
 
Sjoeke Akse  is in 2008 lid geworden
van ZWN en heeft sinds 2010 haar
tuin op Berkenlaan 5 nadat ze eerst
een halve tuin had bij de speeltuin.
Ze heeft  leuke buren, aan de ene
kant Karin en Marcel en aan de an
dere kant Leonie met haar man.
 
Ze tuiniert momenteel helemaal
alleen- Met de Corona  had haar
kleinzoon  haar halve tuin en die
deed hij met veel plezier, maar nu is
hij weer volop bezig bij zijn baas.
Sjoeke is een bezig bijtje en je zult
haar praktisch altijd  vrolijk  zien.  Ze
geniet van de mensen en probeert
het iedereen naar het zin te maken.
Dat lukt echter niet bij iedereen. Bij
ZWN is zij in de kantine en geniet
van de mensen en zorgt ook voor
schone toiletten, zij maakt foto’s
voor de Tuinfluiter en  maakt deel
uit van het team, dat de fluiter bij de
leden brengt. 
Een keer in de twee weken is zij op
woensdagavond te vinden  bij de
schildersclub van ZWN en is daar
creatief bezig. Als een ZWN-er  ziek
is of er is een andere gelegenheid,
zorgt Sjoeke ervoor dat er een 
kaartje bezorgd wordt . Vaak is dat

een kaart, die door de schildersclub
speciaal  is ontworpen.
 
Schilderen is haar passie en elk jaar
gaat zij met een groepje een mid
week naar Ameland om landschap
pen en de zee te maken. Muziek is
een andere passie - Ze houdt ook van
pianospelen en op haar bucket list
staat ook nog gitaarspelen.
 
In haar vrije tijd is zij onder andere
vrijwilligster bij Koinonia. Dat is
een sociëteit in de Doelstraat, in het
hartje van Haarlem  waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten, en waar
een ieder welkom is. Zij verzorgt 
regelmatig de soep en een keer in de
5 weken  het sjoelen. Haar man Jac
ques is daar ook aktief en verzorgt
de inkoop van de spullen en is dan
ook vaak bij de Sligro te vinden.
Sjoeke en  Jacqueshebben elkaar
indertijd bij Koinonia leren kennen 
en hebben elkaar  en Koinonia niet
meer uit het oog verloren.
Ook helpt Sjoeke mee bij Stichting
Zaaigoed bij haar op de laan op nr 15
en zij doet daar onder andere de
wandelclub. 
Van het begin dat zij bij ZWN zit
heeft zij al veel meegemaakt. De
aanleg en ontwikkeling van de Na

tuurspeeltuin, de informatiebordjes
op het complex  met de namen van
de  bloemen en planten  en bijzon
derheden,  In de kantine het vertrek
van Bart en de komst van Leo en als
laatste is zij zeer te spreken over de
bouwcommissie, die nieuwe radiato
ren in de toiletten heeft geplaatst. 
Ze heeft zelfs na het plaatsen daar
van de toiletten een extra beurt
gegeven!
 
 
De oogst van de tuinbonen en de
bieten en de uien is dit seizoen falie
kant mislukt, “ik denk  dat ik te wei
nig mest heb gebruikt, maar het
weer zal ongetwijfeld een rol hebben
gespeeld . De aardappels hebben het
prima gedaan; dit jaar heb ik geënte
komkommers, tomaten en courget
tes in de tuin en die deden het prima”
 
Zij is enthousiast over het  tuinen
park van ZWN. “Het is is mooi en
uniek  en ik wil mij er graag voor
inzetten en ik hoop, dat anderen dat
ook doen. Het park moet mooi blij
ven en als ik ouder word en niet meer
voor mijn tuin kan zorgen zal ik hier
zeker komen om ervan te genieten!
"    
Jan Levers

Bij Sjoeke is het eigenlijk pas af, als er een bloemetje op de tafel staat. 

Foto; Jan Levers

Sjoeke in de keuken, op het terras, bij de toiletten,

bij ZaaiGoed; wie kent haar niet? En brengt ze ook

nog de Tuinfluiter rond..
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Ik ben op een avond even een paar foto's gaan

nemen van de orchidee die langs de speeltuin

groeit.  Dacht eerst dat het een Soldaatje zou zijn

maar het blijkt een rietorchis (Dactylorhiza prae

termissa) te zijn. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Riet

orchis)

Ze is zeldzaam en een bedreigde soort [1], 

Burghard [B4] 

[1] ze staat op de lijst van planten die nog net niet

met uitsterven bedreigd zijn

Hoeveel bezette nestkastjes waren er dit voorjaar op de tuin? In ieder geval maakten
2 paartjes koolmezen gebruik van 2 nogal bijzondere behuizingen. Bij Hans vonden ze
het geen bezwaar om in een spechtenkast (3x de normale hoogte) hun kroost groot
te brengen en bij Dick vonden ze het ontbreken van een vlakke vloer ook geen probleem.
                          Foto: DS en Hans van Dijk

Corry van Natuurlijk tuinieren en haar vriend tijdens de open tuindag. Een van de tuinen die open was

voor bezoekers: die van ZaiiGoed op de Berkenlaan. 

Binnenkort weer bij de boekhandel verkrijgbaar:

Peter van Straaten, Zeurkalender 2022
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De Open Tuindag

Dit jaar heeft de evenementencommissie
voor het thema "Duitsland" gekozen en
vandaar dat het Henstraplein vol hing met
Duitse vlaggetjes en de kramen Duitse
lekkernijen verkochten. Tegen tien uur
liep het terras vol en genoten de mensen
van de overheerlijke apfelstrudel met va
nillesaus en slagroom of een lekkere dikke
plak gevulde cake met dezelfde verwenlaag
 
.De gasten bezochten vele lanen en ver
baasden zich hoe groot het complex was
en zeiden dan: "nooit geweten dat dit
complex hier was.... " dus maar goed ook
voor de omgeving dat er een OPEN
TUINDAG georganiseerd werd? Bij som
mige tuinen stond een oranje vlaggetje
waar men dan de groenten en bloemen
konden bewonderen en uitleg kregen hoe
de tuinders telen. 
Bij de kramen waren Schnitzels, Bockwor
sten, broodje Champignons met room
saus en Goulashsuppe verkrijgbaar.De
flensjes met een bolletje ijs/kersen en va
nillesaus hadden ook gretig aftrek en
waren gesponsord door de winkeliersver
eniging van het Marsmanplein, hiervoor
onze hartelijke dank! Bij de bijenkraam
stonden de imkers in vol ornaat de gasten
uitgebreid te woord en er lag ook veel
informatiemateriaal en er was uiteraard
honig te koop.

De ZWN-winkel heeft een metamorfose
ondergaan en is de moeite waard om er
eens een kijkje te nemen. Flip zijn kring
loopwinkel werd ook al vroeg druk be
zocht; daar zijn altijd liefhebbers voor!
De dames van Natuurlijk tuinieren hadden
een wandelpuzzeltocht uitgezet zodat
men heerlijk in het zonnetje allerlei tuinen
en bloemenpracht kon bekijken en.......
gezellige enthousiaste tuinders die wel wat
wilden vertellen over hun werkwijze. Ook
was er een leuke originele prijs aan ver
bonden.. De veldecologe maakte kinderen
gelukkig door ze in de natuurtuin alles te
laten ontdekken.
 
Onze schitterende natuurspeeltuin is ook
een geweldig speelterrein voor ouders
met kinderen die lekker kunnen spelen
met zand en water. Bij Stichting ZaaiGoed
hadden ze een kraam met borduurwer
ken, jams en allerlei spulletjes te koop en
de genodigden genoten van een advocaat
je met slagroom.
Verder stonden er op de lanen kramen
met curiosa/zinken emmers/teilen, artike
len die vroeger in de NZHbus gebruikt
werden, kaarten en stekjes etc.Op het
terras bij de Tuinhapper zat men heerlijk
te genieten van het zonneteje onder het
genot van een hapje of drankje en er
heerste een zeer relaxte gemoedelijke

sfeer! Een dame heeft foto's gemaakt van
ZWN en er geplastificeerde placemats van
gemaakt en zijn te bestellen op Berkenlaan
5.Misschien een leuk idee voor Uw tuin
huisje als U de lunch gebruikt?
 
Ja, ze zeggen wel "de jeugd heeft de toe
komst"  dus het initiatief wat de jonge
onderneemster Ilja van de Berkenlaan 1
toonde was een foto waard! Ze stond zeer
kordaat achter haar tafeltje spulletjes te
verkopen, geweldig!
Ook werd het ZWN complex bezocht
door het raadslid van Liberaal Haarlem
Mirjam Otten, die rondgeleid werd door
voorzitter Jan Levers en Pauline Hartgens.
Mirjam was erg onder de indruk van het
hele tuingebeuren.
 
Al met al mogen we wel melden dat het
een zeer geslaagd OPENTUIN  evene
ment  is geweest met hèèl veel geinteres
serde bezoekers! En niet onbelangrijk
voor zo"n festijn was dat de zon ons de
hele dag verraste. Ook zeer belangrijk is
het  om alle vrijwilligers, die deze mooie
gezellige, sfeervolle dag hebben meege
werkt te bedanken voor hun geweldige
inzet. Wij mogen best zeer trots zijn op
ons prachtige volkstuinencomplex en
laten we hopen dat volgend jaar de zon
weer zal schijnen..                         Sjoeke
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Je moet de klant altijd netjes te woord staan! Ilja

verkoopt haar spulletjes op Berkenlaan 1

Is dat de toekomst? Een groepje mensen gaan samen tuinieren. Dit zijn bewoners van de Slaperdijk die de

tuin van Rob de Zwart op de Hazelaarlaan heeft overgenomen.

Bij de stand van Natuurvriendelijk tuinieren ontving mevr. Otten van Liberaal Haarlem/Hart voor Haarlem

informatie van Joke en Marjolijn. In het midden Pauline Velkamp H23

Carla achter haar Winkelkraam

Een grabbelton mocht natuurlijk niet ontvreken. Hermi zet alvast alles klaar.

Tineke is druk bezig met de hapjes. Foto Jan

Flip deed als altijd goede zaken in zijn kringloop

winkel. In gesprek met Astrid.
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Ton en Gerrit bezig in het toilet met de aanleg van een radiator.

Bedankt! Jullie hebben er toch maar mooi voor gezorgd dat we straks behaaglijk naar een verwarmd toilet

kunnen op een koude dag. Toppie mannen.                            Carla

En altijd is er het onderhoud!

Werk aan de winkel
Tijdens onze winkel vergadering werd
besloten om de winkel op te knappen en
als het even kon...klaar vóór 21 augustus
de  open tuindag van onze vereniging 
Met een aantal zijn we flink aan de gang
gegaan. Martien en Nico hebben een stel
lage voor de rollen gemaakt, fantastisch!!
Bas, Yvo en Carla hebben het schilder
werk op zich genomen; we gingen zo

lekker dat we ook maar gelijk de keuken/
berghok onder handen hebben genomen.
Joke en Hetty hebben de hele stelling
schoon gemaakt en de broer van Yvon
heeft de ramen flink onder handen geno
men
Toen dat klaar was konden de mannen ,
Nico en martien de vloer gaan schilde
ren. Even een zaterdag géén winkel open

want alles moest goed drogen
Donderdag voor de Open tuindag zijn
Martien, Nico en Carla weer flink aan de
gang geweest en alles verder schoon ge
maakt en neergezet.
Het eindresultaat van een geweldig klus
team mag er dan ook wezen!! We hebben
leuke reacties gehad en daar doe je het
tóch óók een beetje voor.                      
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De appelpers
Lieve medetuinders,
De appel/groente pers staat weer voor
ons klaar op zondag 10 oktober bij Boer
derij Zorgvrij in Spaarnwoude.
Even voor de nieuwe leden: Appel van Opa
is opgericht door Rogier Tan die het zonde
vond dat er zoveel appels niet werden
benut. Ze vallen op de grond en rotten
weg als mensen ze niet gebruiken. Terwijl
je er zoveel moois van kan maken. Bijvoor
beeld dus appelsap. Bekijk ook zijn site. Hij
heeft inmiddels een grote mobiele pers
door Noord-Holland rijden om appels en
ander fruit en groente tot een mooi sap
te laten persen. Jaarlijks kan daar op inge
schreven worden op de plaatsen die hij
aan geeft wanneer hij daar staat. Een van
de plekken dit jaar in de buurt van onze
vereniging is Boerderij Zorgvrij. En dat is
op zondag 10 oktober 2021.
 

Ik heb voor onze vereniging ingeschreven
en nu is het zaak dat we met elkaar weer
voldoende appels en fruit en groente
aanleveren om geperst te worden. 
De procedure gaat  als volgt:
We moeten met elkaar tenminste 75 kg
fruit/groente hebben. Degene die mee
willen doen moeten hun fruit en/of groen
te aanleveren op zaterdag 2 oktober 2021
in de loods naast de kantine.
Zodat ik aan Appel van Opa de inschatting
kan doorgeven hoeveel kg wij bij elkaar
hebben om te persen.
Zorg voor schoon fruit. Doe er geen rotte
en melige appels (of ander fruit) bij.
Ik zal zondag 10 oktober van onze loods
naar boerderijn Zorgvrij rijden om het te
laten persen, en ik kom weer terug met
tap-pakken van 5 liter sap. Het sap wordt
in de pers gepasteuriseerd en luchtdicht
verpakt in zakken die weer in dozen zitten.
Het is leuk om ook op die zondag langs te
komen en te zien wat een mooi en schoon
sap het wordt.
Er ontstaat dus een sap van de mix van het
fruit en groente van de tuinders die mee
doen. Een gesloten pak is houdbaar tot 1
jaar na dato, buiten de koelkast zelfs. 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 7,00 euro, als jezelf
fruit hebt aangeleverd. Je kan ook pakken
van 5 liter kopen via de site van Appel van
Opa. Dan kost een pak 15,95.
Dus ieder die fruit aanlevert mag 1 of meer
pakken tegen betaling afnemen.
Ik leg een lijst klaar waarop je je naam en
telefoonnummer en tuinnummer mag

zetten als je ook fruit hebt ingeleverd,
zodat ik je kan benaderen of je een of
meerdere pakken sap wilt afnemen.
 

Verleden jaar waren er een paar tuinders
die mij hebben geholpen. Er moet nogal
worden gesjouwd.
Het fruit vanuit de loods mijn auto in en
eenmaal bij de pers het fruit op de lopen
de band gooien. En daarna weer meehel
pen de sap-zakken in dozen te doen en in
mijn auto te zetten, en terug te brengen
naar de winkel van de vereniging.
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.
Ik hoop op net zo’n goede opkomst als
verleden jaar. Het was een leuke activiteit
en een mooi product.  Als iemand nog
vragen heeft, neem dan gerust even con
tact met mij op via mijn mail of mijn mobiel.
Ellen Bosschaart H30;  06 48 236 551 ellen.
bosschaart@quicknet.nl

Culvita tuinaarde
In de Vondelier, de clubkrant van WZZO
staat een artikel over tuinaarde van Culvi
ta, ook de leverancier van ZWN. Men
vroeg zich af waarom de opdruk "bemes
te tuinaarde" beperkt is tot alleen "Tuin
aarde". En waarom mag je in deze aarde
niet direct planten? 
 
Het antwoord van Cultiva is "dat aan de
aarde geen mest is toegevoegd. Een groot
deel van de tuinaarde bestaat uit compost.
Als compost direct in aanraking komt met
de wortels van kwetsbare planten kunnen
deze bij hoge temperaturen verbranden.
Je kunt wel de tuinaarde eerst vermengen
met tuingrond of met potgrond. Als je in
bakken of potten wil planten kun je beter
potgrond gebruiken. 
 
De tuinaarde is vooral bedoeld om de tuin
en borders te egaliseren of op te hogen.
Bovendien wordt dan de structuur van de
bodem verbeterd".

Gevraagd:
REDACTEUR

Voor de Tuinfluiter zoeken we een
 

Redacteur m/v
 

Vindt je het leuk met taal bezig te zijn
en te puzzelen met de pagina-

opmaak?
Dan is dit echt iets voor jou!

redactie@zwn-volkstuinen.nl
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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:
  10 december (Winternummer)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal op  zaterdag 30 oktober van 14:00-16:00 uur ge
houden worden in de kantine. In verband met Corona zullen alleen leden worden
toegelaten. Alle leden ontvangen nog een uitnodiging.
 
Voorlopige Agenda:
 
 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen ALV 29-10-2019
 5. Uitslag enquêtes aanvaarden

 6. Jaarverslag secretaris
 7. Financieel verslag 2020 + verslag Kascommissie (Hans Hein, Leks Eppink en Martien
van Woerkom)
 8. Voorstel taxatie opstallen en vaststellen maximum prijs
 9. Extra waardering voor: zonnepanelen, drainage, aanleg tegelpad, terras
10. Voorstel hoofdwatergang (de zg.Treksloot)

11. Jubilea       
12. Bestuursverkiezing  
13. Benoeming Kascommissie. Aangemeld als kandidaat: Ellen Bosschaart en Trees van
Gastel  (heeft inmiddels haar tuin opgezegd)
14. Plannen van de Commissies
15. Plannen van de  Werk- en Kennisgroepen

16. Vaststellen contributie
17. Vaststellen Begroting 2022
18. Rondvraag
19. Sluiting
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