
Na de verbijsterende en ontstellende diefstal van de tractor op het terrein van ZWN kwamen wij tuin

ders erachter dat we met z'n allen redelijk onthand zijn zonder vervoersmogelijkheid van groot materieel.

De kuub's zand, compost, tuinaarde en dergelijke van Fa. Schagen konden niet meer naar de tuinen wor

den vervoerd. Zo bleven ook de 40 liter zakken met tuinaarde en compost die te koop zijn bij de winkel

in de opslagruimte liggen.

Gelukkig is er redding gekomen. Nico heeft een goede deal weten te maken. Een heftruck, weliswaar 2e

hands maar in goede staat, heeft hij tegen een redelijke prijs voor de vereniging aangeschaft.

Zo'n apparaat is zelfs wat beter geschikt om dit soort zwaar spul te rijden over onze ongelijkmatige tuin

paden.

Inmiddels rijdt Nico, en anderen van de winkel die ook mee helpen, er naar volle tevredenheid mee over

ons terrein om de bestellingen weer af te kunnen leveren bij de tuinen.

E.B. 

Dit slakje was wanhopig op zoek naar de sla waar

hij uit gewassen werd.

Laten we hopen dat er niet al te veel van zijn

vriendjes aan onze moes zitten te eten,

aankomend seizoen.  EB

 

Agenda
Algemene ledenvergadering (ALV)

zaterdag 9 april 14.00 uur
in de Tuinhapper

 
Pannenkoekendag

Zondag 24 april
 

Plantjesruilbeurs
Zaterdag 7 mei

 
Haringhappen

Zaterdag 18 juni
 

Open tuindag
Zaterdag 9 juli
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Jaarverslag re
dactiecommissie
2021
 
Het afgelopen jaar werden er weer
volgens schema 4 Tuinfluiters ge
maakt met gemiddeld 13 pagina's.
 
De Redactiecommissie bestond uit
Joke Groskamp en  Dick Saher. Later
in het jaar hebben Dieuwie Vermaat
en Ellen Bosschaart de taak van Dick
overgenomen. 
Naast de Tuinfluiter speelt onze web
site een belangrijke rol in de informa
tievoorziening naar de leden, evenals
de nieuwsbrief die wekelijks wordt
uitgebracht. 
 
De redactie is altijd geinteresseerd in
de belevenissen van medetuinders. Of
dat nu een artikeltje is of een foto.
Iets opvallends meegemaakt? Stuur
een foto naar de redactie, wij zijn er
blij mee!
 
De onderstaande tuinders hebben de
Fluiters bij u thuis bezorgd:
 
Henk van Schagen, Anneke Mak,
Christina Knoll, Ria Duineveld,
Sjoeke Akse, Wenda Toren
bosch, dhr. Van Leeuwen,
Jana Ender, Dick Saher, 
Hetty van Slooten, 
Fenna Kleinenbroich, 
Tineke Hurkmans, Flip Henstra,
Paul Coesel, Hein Leenen, Joke
Groskamp en Menno Sjoorde
ma. 
Flip heeft de helft van zijn wijk over
gedragen aan Mariëllen. De wijk van
Fenna is overgenomen door Ellen.
 
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.
Dick Saher

IJskoud de
eerste

 
Over de zomer kan ik zingen,
Ook de lente krijgt mijn lied.

Maar ik kan me niet bedwingen
Bij de eerste sneeuwklokspriet.

 
Die eigenwijze witte donder

Die zich door de korstgrond spietst,
Is voor mij een wilskrachtwonder,
Want wie bloeit nou als het vriest?

 
En daarom, als de kou de grond kust,

Laat ik mijn wanten in de kast
En kniel met blote handen

Voor mijn eerste voorjaarsgast.
 

Jan Balkon

Jaarverslag 2021
nieuwsbrief
In 2021 zijn er in totaal 52 nieuwsbrieven
verstuurd. Door de Covid perikelen
waren er geen onderbrekende vakanties
dus er is geen week overgeslagen. De in
deling van de nieuwsbrief heeft ondertus
sen een vaste indeling gekregen, waarbij
de wekelijkse inbreng van Joke en Elly
(Tuintips natuurvriendelijk tuinieren) en
Nicolettes herhaalde Moestuintips voor
de dan huidige periode in het jaar een vaste
plek hebben, net als de opbrengst van de
zonnepanelen en het Colofon.
Indien er wat te melden is vanuit het be
stuur of de winkel krijgt ook die input een
plek net als de kantinevooruitzichten in
dien niet in de weg gezeten door een
Covid sluiting. Namens alle tuinders dank
aan die reguliere inbrengers.
De rapportage van LaPosta geeft aan dat
de nieuwsbrief nog steeds gewaardeerd
wordt, rond de 80% van de 136 gestuurde
brieven per week wordt geopend en ge
lezen, het is bovendien de makkelijkste
methode om leden snel te kunnen infor
meren.
Zolang er input blijft komen en zolang de
nieuwsbrief in een kennelijke behoefte
voorziet blijft hij (in principe wekelijks)
verschijnen.
Rob de Zwart

Kwartaal aanbieding van de winkel van
ZWN : van 1 april -1 juli 
Compost 40 L                5,00      aanbieding           4,50
Compost 3 stuks           14,00     aanbieding           12,50
Ophoogzand 20 kg        3,50       aanbieding           3,00     
Ophoogzand 3 stuks      9,00      aanbieding            8,00
Potgrond 40L                 4,50      aanbieding            4,00
Potgrond 3 stuks          12,00      aanbieding           10,00
Tuinaarde 40L               3,00       aanbieding            2,75
Tuinaarde 5x                14,00      aanbieding           12,50   
Bio tuinaarde 40L          3,50       aanbieding            3,25
Bio tuinaarde 3x          10,00       aanbieding            9,00

Bij een bestelling van 10 zakken of meer is bezorging aan de tuin gratis

Tuincafé 2.0  Elke laatste zaterdag van
de maand om 16.00 uur verzamelen op
het terras voor de kantine: om weetjes
over natuurvriendelijk tuinieren uit te
wisselen.
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René Sanders bedankt voor je inzet ge
durende vele jaren voor ZWN
René is sinds 1995 lid van ZWN en heeft zich vaak ingezet voor onze vereniging.
Als er met de hogedrukreiniger gespoten moest worden of er een hoop bladeren moest
worden weggeblazen, dan was René van de partij.
Jarenlang heeft hij het als zijn taak gezien de kantine schoon te maken en ook verzorg
de hij de koffie voor de harde werkers van het Algemeen werk.
Als er een tuin omgespit moest worden, kon je altijd een beroep op hem doen.
Mede door zijn gezondheid heeft het bestuur besloten om hem van zijn taken te ont
heffen, zodat hij al zijn energie kan steken in zijn tuin aan de Singellaan.
Zijn tuin is herkenbaar aan het grote aantal glazen bakken, en wordt de ´Glazen Stad´
genoemd. Naar zijn zeggen eet hij er het hele jaar van. Beste René, wij zijn je dankbaar
voor je inzet en hopen dat je nog lang van je tuin gaat genieten.                                 
Jan Levers                                                                                                             

In memoriam Bart Tromp
Wij kregen het onthutsende bericht dat Bart Tromp na een kort ziekbed op 29 janu
ari van ons is heengegaan.
Bart is in 2007 als lid van onze vereniging ingeschreven en is heel actief geweest o.a.
als lid van de Bouw- en Winkelcommissie. In het voorjaar van 2009 is hij toegetreden
tot het bestuur als voorzitter van de kantinecommissie. Samen met zijn wederhelft
Patricia heeft hij het beheer van de kantine gedaan tot het najaar van 2019.
De kantine was echt hun ding en er werd ontzettend veel tijd in gestoken. Het bijhou
den en aanvullen van de voorraden en zeker de hygiëne voor de keuken en het
voedsel stond bij hen hoog aangeschreven. Daarnaast werd de uitgebreide regelgeving
consequent nageleefd en binnen dit kader werd gewerkt.    
De parasol op het voorterras moest vervangen worden en Bart had uitgezocht dat een
overkapping een goedkopere en betere oplossing was en na toestemming van het
bestuur heeft hij het voortouw genomen om dit te realiseren.
Bart was een man waar je niet omheen kon, letterlijk en figuurlijk. Hij was een harde
werker en een levensgenieter die hield van lekker eten en op zijn tijd een goed glas
whisky.
De uitdrukking ruwe bolster, blanke pit was zeker op hem van toepassing en als je door
dat pantser heen kon prikken, zeg maar boren, kwam een ander mens tevoorschijn,
die klaar stond om anderen te helpen. Hij initieerde de zonnepanelen voor zichzelf en
een aantal mede-tuinders en hielp ze ook met de installatie. En ook regelde hij mooie
houten bakken om de moesplantjes wat meer in de hoogte te kunnen kweken.
Stilzitten was er niet bij en met volle overgave heeft hij samen met zijn buurman Leo
Janssen een nieuwe beschoeiing gemaakt aan het laatste stukje van de trekvaart. Deze
klus heeft een besparing van meer dan 10.000 euro opgeleverd. Enkele weken geleden
kwam een aannemer namens de Gemeente de werkzaamheden aan de sloten in kaart
brengen en bij het zien van de door Bart en Leo gemaakte beschoeiingen zei hij: dit
noem ik het Panamakanaal!
We gaan Bart zeker missen. Het was een uniek mens.
We leven mee met Patricia. Zij zal haar maatje het meest missen.
Jan Levers
 

 

 
Van de voorzitter
Een nieuwe lente een nieuw
geluid
Herman Gorter schreef het al in de
19e eeuw en het is nog steeds van
kracht.
Na de winterslaap is ons mooie com
plex weer langzaam aan het ontwa
ken. Tal van tuinders zijn bezig met de
voorbereidingen voor een goede
oogst.
Na de wateroverlast vorig jaar heb
ben de stormen in februari aardig
huisgehouden en er voor gezorgd dat
er 2 bomen geveld zijn. Een aantal
bomen wordt onderhouden door
Spaarnelanden, maar we moeten zelf
ook zorgen dat er geen gevaarlijke si
tuaties ontstaan. En soms is het nodig
dat er onderhoud aan de bomen ge
pleegd wordt en dan zal er geklom
men moeten worden. Uiteraard moet
dit veilig gebeuren en het zou fijn zijn
als we mensen kunnen vinden, die dat
af en toe willen doen.
We hebben een aantal tuinders wel
kom mogen heten en binnenkort
wordt er weer een introductiebijeen
komst gehouden waarbij ze een beet
je wegwijs worden gemaakt, met de
uitgebreide regelgeving in de statuten,
het huishoudelijk-, en het bouw- en
tuinreglement, waarvan verwacht
wordt, dat iedereen deze kent en zich
daaraan houdt. Bij het tuinieren is het
ook van belang, dat we spaarzaam en
duurzaam omgaan met de middelen
die we inzetten. De kennisgroep Na
tuurlijk Tuinieren heeft al drie keer
het Tuincafe 2.0 georganiseerd, waar
bij telkens een interessant onderwerp
wordt behandeld. Het is raadzaam om
hier ook kennis van te nemen. Ik
hoop op een mooi seizoen en blije ge
zichten op de tuinen, want een tuin
moet vooral veel vreugde geven.  Jan
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Jaarverslag 2021 van kennisgroep na
tuurvriendelijk tuinieren en heemtuin
De kennisgroep bestond in 2021 uit Corry Teichmann ( inmiddels geen lid meer van
ZWN), Marjolijn Sondorp en Joke Groskamp.
 
In 2021 was de kennisgroep verantwoordelijk voor het aansturen van het Algemeen
Werk op de natuur- en heemtuin.
De werkploeg bestond in dit jaar uit de volgende leden: Mark Verburg, Marjolijn
Sondorp, Corry Teichmann, José Selten, Annemieke Huneker, Mirjam Hartgers en Dee
van der Horn van den Bos (kandidaat-tuinder). Incidentele ondersteuning verleenden
Carla Levers, Huub Scheele, Henk van Schagen, Burghard Ilge, Herkelijn Groskamp en
Joeri Uilenreef (inmiddels geen lid meer van ZWN).
 
Voor klussen in verband met de nieuwe inrichting van de natuurtuin organiseert de
kennisgroep eens per maand werkdagen. Werkploegleden tekenen hiervoor digitaal in
op het rooster. In het najaar is op de grens met M.02 enorm gesnoeid zodat de tuin
meer licht krijgt, en er is een dubbele compostbak gebouwd. 
Op de foto hier onder is te zien hoe de permacirkel veel meer in het licht is gekomen.

De kennisgroep heeft bij de Open Tuindag diverse activiteiten georganiseerd zoals een
rondwandeling, een puzzeltocht en een geuren-bingo.
Kinderen (en hun ouders) konden onder de bezielende leiding van Corry en Joeri
speuren naar beestjes in een waterbak en in een kruiwagen met bladaarde. Na een
oproep in de nieuwsbrief leverden veel tuinders oude T-shirts in. Deze werden ter
plekke omgetoverd tot handige tassen om de oogst in te vervoeren.
De Kennisgroep had een stand op de open dag waar aanwezigen vragen konden stellen
over de manier van natuurvriendelijk tuinieren.
 
Op verzoek van het bestuur startte de kennisgroep in het najaar van 2021 met het
Tuincafé 2.0 . Een maandelijks treffen rond natuurvriendelijk tuinieren.
Wegens de lockdown ging het Tuincafé in november en december digitaal. Deelnemers
aan het Tuincafé praatten over wat hen dit seizoen bezig hield en hoe zij op een na
tuurvriendelijke manier op de tuin te werk kunnen gaan.
Aan de hand van videofragmenten geeft de kennisgroep telkens tekst en uitleg bij de
vragen van deelnemers. 
Vragen die voorbij kwamen waren bijvoorbeeld: Hoe maak je compost? Hoe plan ik
mijn moestuinbedden, zodat de grond elk jaar weer vruchtbaar blijft? Of: Waarom is
de winter een belangrijk tuinseizoen?
De kennisgroep heeft er helemaal zin in om hiermee door te gaan en hoopt dat ze in
de toekomst wel weer fysiek zullen zijn.
Marjolijn Sondorp / S1

De platte bak
De platte bak of “eenruiter” is de ide
ale oplossing voor de moestuinder die
extra vroeg aan de slag wil in de tuin. 
 
Platte bakken zijn kant en klaar te
koop, maar je kunt hem ook makke
lijk zelf maken. Het principe is heel
eenvoudig; het gaat om een bak met
wanden van hout, steen of beton
waarop een of meer glasramen naast
elkaar liggen. Gebruik voor de ramen
bij voorkeur glas, want dat houdt de
warmte beter vast dan kunststof en
laat ook meer licht door. Nadeel is
het gewicht, maak de ramen dus niet
te groot. Een bak is ongeveer 150 cm
lang en minstens 80 cm breed, maar
breder kan ook. De lichtopvang in de
platte bak is het grootst als de lage
kant op het zuiden is gericht. 
 
In de bak is het altijd enkele graden
warmer, zodat je vroeger kunt zaaien
en vanwege de langere groeiperiode
een hogere opbrengst haalt. Vooral
voor het opkweken van groenten en
bloemen die later in de volle grond
worden geplant, is een platte bak zeer
geschikt. Zo kunnen bijvoorbeeld
tuinbonen en erwten al rond half ja
nuari in de bak worden gezaaid. Vanaf
het moment dat de plantjes opkomen,
zet je het raam overdag op een kier.
Naargelang de planten sterker en het
weer zachter wordt, lucht je vaker.
Tegen de tijd dat er kan worden uit
geplant (half maart) worden de ramen
helemaal verwijderd; eerst alleen
overdag, later ook ’s nachts. 
 
In de zomer kan de platte bak worden
gebruikt voor warmteminnende ge
wassen, zoals augurk, meloen of kom
kommer. Tot laat in de herfst kunt je
bijvoorbeeld andijvie en sla uit de
platte bak oogsten. Dick Saher

Permacultuurring na de snoei nu prachtig
in de zon.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark Verburg; lid van de werkgroep
heemtuin.
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Jaarverslag stichting Zaaigoed
Ik wil graag de redactie bedanken voor de uitnodiging om in de Tuinfluiter een stukje te schrijven over wat de bezigheden in onze
zintuigentuin zijn.
De zintuigentuin is een weldadige ontmoetingsplek voor mensen met een haperend brein en alle ouderen die wat vaker andere
mensen willen ontmoeten om samen leuke dingen te doen en te genieten.                                       
Samen genieten van wat de dag, de plek en het samenzijn ons biedt. We kweken, oogsten en onderhouden ons fruit, groenten,
kruiden en bloemen. Daarvan maken wij er vervolgens thee, jam, soep en salade van.
Dit jaar hadden wij een enorme oogst van onze kweeperen. Daar werd moes van gemaakt! Wij laten het ons allemaal heerlijk
smaken. Over de dag heen knutselen we of doen spelletjes en delen elkaars verhalen. De wandelingen die wij maken over en om
het volkstuincomplex zijn weldadig voor lichaam en geest. Wij rusten graag uit bij de vlindertuin en op het bankje aan het water.
De deelnemers kunnen heerlijk luieren in onze tuin en genieten van al het schoons en de rust. 
Met de maatregelingen en beperkingen omtrent corona is er duidelijk het besef gekomen dat dit niet vanzelfsprekend is.
Met elkaar kunnen wij iets betekenen tegen de verraderlijke ziekte eenzaamheid.
Belangrijk zijn de contacten tussen de deelnemers onderling, met andere tuinders en passanten, éen zijn met de natuur en met de
seizoenen.
Daar draait het allemaal om.
Wilma Overbeek (directeur van stichting Zaaigoed) 
 

Harde werkers van de bouwcommissie, Ton en Gerrit
Twee leden van de bouwcommissie Ton en Gerrit hebben zeer hard gewerkt
om de laanbordjes weer op te knappen. Ze hebben geschuurd,
de letters weer zichtbaar gemaakt en gelakt en het zijn prachtige, duidelijke
naambordjes geworden.
Dus als je eens een wandeling over het park maakt dan hoef je
niet meer te verdwalen want op elke hoek staan ze te pronken op een mooi
hardhouten onderstel.
 
Maar dat is het nog niet alleen hoor, ze zijn ook
een oude verwaarloosde wagen aan het renoveren zodat er weer van alles
vervoerd kan worden op de tuinen. 

Terwijl ook het hakselen voor dit jaar bij hen in goede handen was. 
 
Heren, heel hartelijk dank voor de inzet en wie weet staan er nog eens
wat mensen op om zich dienstbaar te maken voor ons prachtige
volkstuinencomplex Z.W.N. want dat mag niet
verloren gaan. In ieder geval geniet u allen van al het moois op ons
complex..
Sjoeke Akse
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Jaarverslag 2021 natuurspeeltuin
In het afgelopen jaar is de werkgroep ongeveer 6x bij elkaar geweest om te werken in
de Natuurspeeltuin.
De werkgroep bestond uit 5 leden. Helaas is Blaga gestopt met tuinieren waardoor de
werkgroep nog bestaat uit: Eline Kleingeld, Anniek Herder, Astrid van Broekhuizen en
Ad Otten.
Wij komen meestal de zaterdagochtenden bij elkaar. De (fruit) bomen en struiken
worden gesnoeid, de klimtouwen, schommeltouw en de klimhut gecontroleerd/gere
pareerd. Verder wordt de speeltuin regelmatig schoongemaakt. Wat ons veel werk
oplevert is dat er veelvuldig (kapot) plastic speelgoed achtergelaten wordt. Dat is niet
de bedoeling, want in het concept natuurspeeltuin hoort geen plastic speelgoed.
 
Door de vele regenbuien in 2021 is het opnieuw gelegde gras op de klimheuvel goed
aangeslagen. De bloemenborders hebben uitbundig gebloeid. Er zijn veel insecten, bijen
en vlinders waargenomen. De frambozenstruiken hebben veel frambozen gedragen.
Menig ouder heeft zijn/haar kind kunnen laten snoepen van deze lekkernij.
 
Er zijn veel ouders met kinderen in de speeltuin geweest die geen tuin hebben, maar
wel in de buurt wonen. Regelmatig krijgen wij van hen te horen hoe blij zij zijn met
deze plek. Het past ook in een trend dat tuincomplexen een bredere maatschappelijke
functie hebben dan alleen het genieten van het tuinieren. Overal zie je samenwerkings
verbanden ontstaan met bijvoorbeeld de wijk, het onderwijs en de zorg en dat is voor
de verdere toekomst van de tuinvereniging van groot belang.
 
Verder hebben wij meegedaan aan de Grote Clubactie. De totale opbrengst is: 521,64
euro. De opbrengst gaat gebruikt worden voor de waterpomp. Op dit moment wordt
bekeken of de bestaande pomp gerestaureerd kan worden. Het komende jaar zullen
we via de nieuwsbrief een oproep doen als we wat meer hulp kunnen gebruiken.
Ad Otten
               

Schilderclub
ZWN
Veel nieuwe tuinders zullen het nog
niet weten, maar woensdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur is er een
schilderclub waar elke tuinder of do
nateur aan mee kan doen.
Er wordt in het tuincafé de Tuinhap
per geschilderd en iedereen krijgt dan
ook de kans om te exposeren als je
dat wilt.
Er wordt met aquarel- of acrylverf ge
werkt. Ook kun je gewoon tekenen
of kleuren dus alles kan uitgeprobeerd
worden.Het is een gezellige groep
en de koffie smaakt altijd prima dus
mocht je interesse hebben kom dan
eens langs. Nu alles weer open mag
beginnen wij woensdag 9 februari
weer.
Jullie zijn van harte welkom! Meer in
formatie kun je inwinnen bij Lies
Oostwouder, tel. 023-5376808
Sjoeke Akse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anneke zit heerlijk te genieten van haar
Glüwein
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Jaarverslag 2021 van de evenementen
commissie en winkelcommissie
Evenementencommissie 2021
Op de evenementen op ons complex heeft de huidige pandemie grote invloed gehad.
Een aantal geplande evenementen kon geen doorgang vinden, andere werden in afge
slankte vorm uitgevoerd. De personele bezetting van de EC is nagenoeg gelijk gebleven,
alleen is Hans Hein tot de organisatie toegetreden.
Pannenkoeken dag
De opening van het tuinseizoen was weer de gebruikelijke pannenkoeken dag. Onder
strak blauwe stond het “bakteam” weer stapels pannenkoeken voor de hongerige
tuinders te bakken. Het was weer een enorm succes. Wat betreft de EC blijft de
pannenkoeken dag als opening van het tuinseizoen nog jaren op de kalender staan.
Open tuin dag
Het thema van de open tuin dag was onze oosterbuur Duitsland. De muziek was de
gehele dag in stijl, dus alleen Duitstalig. De versnaperingen stonden ook geheel in het
teken van Duitsland dus Bratwurst und Schnitzel ontbraken niet.
Sinterklaas
Een paar dagen voor 5 december werd de beperkte lockdown afgekondigd. Gelukkig
kon met kunst- en vliegwerk voor kinderen en kleinkinderen van tuinders nog terug
gegrepen worden op het beproefde schoentje zetten. 
Kerst-inn
Door corona werd de kerst-inn dit jaar in de middag georganiseerd. Ondanks dit
vroege tijdstip werd dit evenement goed bezocht en de aanwezigen genoten van de
snert, Glühwein, goed belegde broodjes en oliebollen.
 
Winkelcommissie 2021
De winkel heeft over 2021 een uitstekend resultaat behaald. De voorjaarsaanbieding
tuinaarde was een groot succes. Door in grote hoeveelheden vroegtijdig in te kopen
is het mogelijk om tegen scherpe prijzen de producten aan te bieden. 2021 is het
eerste jaar waarbij de winkel gedurende het hele jaar van 10:00 uur tot 12:30 uur ge
opend is geweest. Geen wintersluiting en geen verschillende openingstijden tussen
winter en zomer. Het assortiment is flink uitgebreid en in de loop van het jaar heeft
ook het uiterlijk van de winkel een behoorlijke opfrisbeurt gehad. De gezamenlijke
inkoop van geënte planten was ook een succes en zal in 2022 zeker herhaald worden.
Nico de Bont

   Nico en John als kerstmannen

     Sinterklaas heeft zich niet laten
     weerhouden door corona

Jaarverslag bouw
commissie 2021

Helaas is ons vorig jaar Ab Mannaert
ontvallen. Sindsdien bestaat de bouw
commissie uit Ton Duineveld, Gerrit

de Smit, Ronald van Amersfoort, Hein
Leene en Bas Vermaat. Diverse grote
en kleine klussen zijn afgelopen jaar
opgepakt. Er is een begin gemaakt

met het opruimen van de loods, bij de
kantine is een gasfleskist buiten ge
plaatst en er zijn nieuwe radiatoren
bij de buitentoiletten geplaatst. De
dakgoten van de gebouwen zijn vier

keer schoongemaakt. In de natuurtuin
zijn palen geplaatst voor een nieuwe
afrastering. De hakselaar is ingezet

om snoeihout van de tuinders te ver
snipperen. Op de Singel is een rozen
boog geplaatst en daar is een bank op

maat gemaakt en geschilderd. Een
aantal tuinders heeft een bouwver
gunning aangevraagd en gekregen
voor aanpassingen aan tuinhuisjes,

kassen en schuttingen.
Voor 2022 liggen er ongetwijfeld

weer nieuwe klussen in het verschiet.
Bas Vermaat

 
Bas Ver
maat; de
voorzitt
er van
de bouw
commis
sie is ook
hard aan
de slag
in eigen
tuin

Bloemendaalseweg 47

2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525

info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl
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Jaarverslag 2021 van de tuincommissie
Chris IJzendoorn is de voorzitter van de tuicommissie op dit moment.
Hij heeft het stokje overgenomen van Gerard Soonius in juli 2021.
Gerard wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de tuincommissie en aan de bijdrage
die hij heeft geleverd om achterstallig werk weer op de agenda te krijgen
in de afgelopen 2 jaar.
Chris is zich direct en enthousiast gaan oriënteren waar hij de aandacht op wil leggen.
Chris: Ik ben na 4 jaar te zijn weggeweest weer terug bij ZWN.
           Ik ben er zeer blij mee en mijn tuin is Berkenlaan 6.
           Ik vind het ook heel inspirerend, voorzitter te mogen zijn van de
           tuincommissie.
           Ik heb in het afgelopen jaar, om mee te starten, de border langs de Maluslaan
           ter hoogte van de natuurspeeltuin geheel omgespit en er vaste planten gepoot.
           Op deze manier is mijns inziens zo’n border onderhoudsvriendelijker voor de
           algemene werkbeurten.
           Inmiddels heb ik de eerste tuinkeuring meegemaakt in de herfst van 2021.
           Ik vond het leuk om te doen, en merk dat ik ook nog het een en ander moet leren.
           Er zijn positieve en kritische reacties geweest. Het is natuurlijk zo dat je het nooit
           goed genoeg doet voor iedereen.
           Ik ga mijn best doen het complex mooier te maken. Ik zie ook dat veel tuinders
           hun tuinen ook mooi op orde hebben.
           Ik hoop op een goed seizoen voor 2022 en dat we er met elkaar
           iets gezelligs van maken.
           Chris IJzendoorn
 

Chris 

Jaarverslag kringloopwinkel -De Krant-
2021
Ondanks het feit dat we pas medio mei met de activiteiten van start konden gaan, 
kunnen we terugblikken op een goed jaar.
Er is voor € 859,-- verkocht. Het hele jaar door was er flinke aanloop van kijkers 
en kopers. Ook over de inbreng van leuke-, mooie-, bijzondere-, en praktische 
artikelen geen klagen. Vooral met mooi weer kon er buiten de loods ruimschoots
worden uitgestald. In combinatie met de activiteiten van de winkel en de kantine
zorgde dat voor reuring op het voorplein (voor zover -C- geen roet in het eten
gooide).
Het team bestaat uit Liesbeth van Ginkel, Gerard Soonius en ondergetekende.
Voor hand- en spandiensten kunnen we een beroep doen op Herman Bobeldijk.
Voor onze nieuwe (kandidaat)leden wat historie.
In 2016 zijn we gestart met de kringloopwinkel. In het kader van hergebruik en
duurzaamheid ontstond het idee om overtollige zaken van de leden rondom het 
thema  - TUIN - om niet in te nemen en voor een gering bedrag weer te koop aan te 
bieden. In de praktijk bestaat het assortiment uit artikelen van velerlei aard.
De naam -De Krant- dateert uit de tijd (tot 2013) dat de loods in gebruik was voor
de inzameling, opslag en verwerking van oud papier.
De opbrengst komt ten goede aan de vereniging en wordt gestort in het 
Fonds Oud Papier. Op dit fonds kan een beroep worden gedaan om bijzondere,
leuke of aparte zaken te financieren.
Flip Henstra

De kringloopwinkel waar je van alles kan vinden.

Van schlderij tot service maar ook

(tuin-) gereedschap of boeken. Je kan het zo gek

niet bedenken.

Flip
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Jaarverslag 2021 de Tuinhapper
Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door “corona-overlast”.
Veel geplande activiteiten konden niet doorgaan, waaronder de traditionele nieuwjaars
receptie.
De eerste maanden van het jaar kon alleen gebruik gemaakt worden van het uitgifte
loket. In het voorjaar konden we weer onze deuren openen, wat zeer werd gewaar
deerd. Regelmatig was vooral het terras goed gevuld.
Na de zomervakantie organiseerde de Tuinhapper in samenwerking met de evenemen
tencommissie de Open Dag. Deze keer in Duitse sferen. Dat betekende dus Bratwurst,
Apfelstrudel en bier. De belangstelling viel enigszins tegen, wellicht door het tijdstip. Het
was op de laatste zaterdag van de grote vakantie. Daarom is besloten om de Open Dag
dit jaar weer in juli te organiseren.
 
Begin september nam De Tuinhapper deel aan het evenement: “Gluren bij de buren”,
de tuineditie. Dat betekende de hele middag live muziek op het terras door het duo
Basic Matters. Mede door het schitterende weer was dit een doorslaand succes. Dit
jaar gaan we dus zeker weer meedoen.
Richting de feestmaand december begonnen de donkere wolken zich weer samen te
pakken boven onze kantine (en de rest van Nederland). De coronaregels werden weer
aangescherpt, waardoor de goedheiligman ons complex niet kon bezoeken. Ook de
kerst-Inn kon in zijn vertrouwde vorm niet doorgaan, want om 17.00 uur moest de
horeca sluiten. Uiteindelijk hebben we op zaterdag de 18 december nog een aangepas
te kerst-versie georganiseerd met oliebollen, Gluhwein en snert. Niet in de avonduren
maar overdag. Iets minder sfeervol, maar toch nog geslaagd. Vervolgens werden de
regels door het kabinet nog meer aangescherpt en moest de horeca én dus ook De
Tuinhapper de deuren sluiten tot eind januari 2022.
 
Ondanks alle tegenslagen kijkt de kantinecommissie toch terug op best een goed jaar
2021, waarin alle vrijwilligers hun beste beentje hebben voor gezet en er ondanks alle
overheidsregels toch in zijn geslaagd om het vele ZWN-ers naar het zin te maken.
In 2022 zijn wij weer van de partij met een grote dosis gastvrijheid en een menukaart
vol afwisseling. Wij hopen dat nóg meer tuinders de weg naar De Tuinhapper weten
te vinden.
Samenstelling commissie: Esther Zwart, Sjoeke Akse, Tom de Winter, Mariellen van
Galen, Wil Maris, Tanja Otte, Martina van Zonderen, Huib van der Linde, Fija van
Bekkem, Heleen Sijtema en Dieuwie Vermaat.
Leo Pel, de beheerder 
 

Afscheid Bart van
zijn tuin

Op zaterdag 5 februari begeleidde Pa
tricia en familie Bart voor de laatste

keer naar zijn tuin.
Door een erehaag van tuinders was
dit een zeer mooi en emotioneel ge

beuren. Op de kist werd door de
tuinders een tulp gelegd. Wij mogen
als vereniging best trots zijn op de
saamhorigheid van onze leden bij

zulke trieste momenten.
Lieve Bart we zullen je heel erg gaan
missen met alles wat je voor de vere

niging deed, maar vooral als Bart!
Carla Levers
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Werkbeurten seizoen 2022
De werkzaamheden zijn van 09.00 tot 11.30 uur

Graag om 08.45 uur aanwezig voor het tekenen presentielijst, koffie en werkbespreking
Zie ook onze website ZWN-volkstuinen.nl onder Leden

Indien u dit jaar tuinruil gaat doen, houd dan het tuinnummer aan waar u heen gaat om het rooster na de tuinruil goed door te
laten lopen. De nieuwe tuinder gaat op uw tuinnummer verder. Graag overleg met Tanja Heuverkamp als het niet duidelijk is welke
groep u moet volgen na de tuinruil.
Door toenemende leeftijd van de tuinders en hierdoor vrijstelling van het Algemeen Werk worden de groepen steeds kleiner en
wordt het moeilijker om Algemeen werk gedaan te krijgen. Voor dit jaar hebben wij een groot project op stapel staan, namelijk de
composthoop bij het achterhek weer goed begaanbaar maken en de takkenwal herindelen.Hierbij kunnen wij ook nog wel vrijwil
lige handen gebruiken dus heeft u een zaterdag over en wilt u helpen horen wij het graag. Aanmelden kan via: algwrk@zwn-volks
tuinen.nl
 

Groep 1
Leks

19 maart
23 april
25 juni

29 oktober
 

B.01
B.14
B.22
H.08
H.19
L.02-c
L.14
L.28
M.04
S.02

Groep 4
Dennis
16 april
11 juni
23 juli

1 oktober
 

B.07
B.17
B.27
H.14
H.26
L.06
L.21

L.33-N
M.20
S.17

Groep 2
Ron

26 maart
21 mei
2 juli

10 september
 

B.02
B.15
B.25
H.09
H.21
L.03
L.17
L.30
M.16
S.04

Groep 3
Gert-Jan
9 april
28 mei
30 juli

27 augustus
 

B.04
B.16
B.26
H.13
H.22
L.05
L.20
L.32
M.18
S.05

Groep 5
Jana

7 mei
18 juni

13 augustus
24 september

 
B.10
B.19
H.01
H.16

L.02-b
L.11
L.22

L.33-Z
M.22
S.20

Groep 6
Karin

14 mei
9 juli

3 september
15 oktober

 
B.13
B.20
H.03
H.17
L.01
L.12
L.23
L.34
N.02
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Berkenlotion
Vroeger had ik als kind het nodige
ontzag voor de kapper. Een oudere
man die de hele knipbeurt geen mond
opendeed. De vraag om je hoofd wat
te buigen kwam uit zijn handen die
nogal dwingend de juiste richting aan
gaven. Verder was ik onder de indruk
van de kappersstoel, die voorzien was
van allerlei hendels: hoofdsteun, zit
ting, hoogte, voetensteun; alles was in
te stellen. En dan de serie mooi ge
kleurde flesjes onder de spiegel, waar
dienden die allemaal voor? Het doel
van het flesje met de berkenboom
werd mij duidelijk toen ik op mijn
beurt moest wachten. Een wat oude
re man met achterblijvende haargroei,
werd ingewreven met Berkenlotion! 
 
Bij het afzagen van een tak van een
grote berk, heb ik het vocht eens op
gevangen. Het zou ook goed zijn om
je haar mee te wassen. En volgens
kenners is het ook heel goed voor de
nieren. Maak een wigvormige insnij
ding in de stam en hang er een blikje
onder. Je kan ook een plastic fles om
de afgezaagde tak schuiven.  Een ge
zonde boom kan makkelijk 1 liter per
dag leveren. Na een drietal weken
stopt de sapstroom vanzelf. Omdat je
maar een vrij kleine wond maakt, hoef
je niet bang te zijn dat de boom het
niet overleeft. 
 
Het sap is puur te drinken, het smaakt
naar licht gesuikerd water met een
berkengeurtje, Slechts enkele dagen
houdbaar!
Dick Saher

 
Zegge met een begin
van de ondergrondse
tak.

 
Hier is te zien hoe
lang de ondergrond
se tak kan zijn.

 
Zegge steekt net uit
de grasrand maar de
ondergrondse tak reikt
ver weg onder het
asfalt.

Ruige Zegge 
De grasrand langs de Maluslaan heeft de
neiging zich over het asfalt uit te breiden.
Daar waar het ´gras´ over het asfalt heen
gaat wordt het pad erg lelijk.
Feitelijk is het geen gras. Het is het sterk
woekerende polderplantje de Ruige
Zegge.
De familie van de Zegge is heel groot. Het
kent ook zeer grote varianten. Van die
grote groene ´pollen´ van wel 2 meter
hoog en in de zomer met mooie witte
pluimen.
De Ruige Zegge is niet zo hoog. Die blijft
op de maat van gras. En het meest verve
lende dat het doet is, dat het wortelstok
ken maakt, of eigenlijk zijn het takken
onder de grond.
Die ondergrondse takken wurmen zich
overal doorheen en gaan zelfs onder het
asfalt door. Juist die neiging, tussen stenen
en asfalt door te willen dringen, stimuleert
haar groei op zoek naar voedsel. Hoe
minder voedsel hoe meer ze groeit. Zeker
in het afgelopen jaar, toen er zoveel regen
was. Want daar houdt ze van.
Als er dan een klein puntje van het plantje
door het asfalt de zon weer ziet, gaat ze
zich erg uitbreiden en vormt een soort 2e
grasveldje. Dat zijn dus die lelijke plekken.
En ook als je het weghaalt zie je dat het
asfalt kruimelig is geworden.

Om dit voor te zijn is het belangrijk dit
plantje steeds te blijven verwijderen. Leo
nie (B7) en ik hebben ons hierin vastgebe
ten in het afgelopen najaar. We hebben al
heel wat uren op onze knietjes zitten
peuteren. Ik zie het plantje langs veel tui
nen opduiken. Ons advies is: blijf het
plantje verwijderen vooral als de wortels
nog heel klein zijn en de ondergrondse
takken nog niet zo ontwikkeld zijn. Loop
elke week even langs de grasrand van je
border. Dan kost het minder tijd.
En een belangrijk advies: als je de onder
grondse takken, diep naast de steunband
van je gras, hebt verwijderd ontstaat er
een ruimte. Zowel tussen steunband en
alvalt als tussen steunband en gras. Gooi
die ruimte niet vol met cement. Het
plantje gaat weer met alle geweld zijn weg
zoeken door het cement heen terwijl het
verwijderen ervan steeds moeilijker
wordt. Beter is er ophoogzand in te gooi
en, dan kan je het plantje makkelijker
blijven verwijderen. Want dat is wel zo: je
moet het blijven verwijderen.                 
                                     Ellen Bosschaart
 

Jaarrooster 2022
derde man/vrouw
kantine-assistentie
11.30 - 14.00 uur
B.01 26 februari

B.02 5 maart

B.03 12 maart

B.13 19 maart

B.14 26 maart

H.01 2 april

H.03 9 april

H.08 16 april

H.09 23 april

H.13 30 april

L.01 7 mei

L.22 14 mei

L.20 21 mei

L.23 28 mei

L.28 4 juni

M.04 11 juni

M.18 18 juni

M.20 25 juni

N.02 2 juli

S.02 9 juli

S.05 16 juli

L.30 23 juli

B.20 30 juli

S.17 6 augustus

B.25 13 augustus

B.27 20 augustus

H.16 27 augustus

H.19 3 september

H.26 10 september

H.17 17 september

L.02c 24 september

H.21 1 oktober

B.19 8 oktober

L.03 15 oktober

L.06 22 oktober
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Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 30 oktober
2021
Aanwezig: B03, B05, B06, B15, B17, B24,
B28, B29, H05, H06, H07, H10, H11, H12,
H24, H30, H32, L02A, L09 L11, L12, L17,
L22, L24, L33N, L33Z M02, M08, M12,
M24, S07, S15, S19, S20, S21, S22 Aan
wezig online: B21, H17, H31, L06, L13,
L15, L18, M06, S08, S09, S10, S12 Afbe
richt: B11, L25, L27, L32, N01, N02, S01,
S06, S11 Afbericht + machtiging: L07,
L10, M16, M18, S03
 
Opening, welkom, vaststellen agen
da, mededelingen
Jan heet iedereen welkom.
Er zijn online 12 personen aangemeld, er
zijn 5 machtigingen afgegeven en 14 per
sonen hebben zich afgemeld. Er wordt
appelsap geschonken van de appels van
ZWN en weer geperst door Appel van
Opa. Aantal tuinders die mee deden was
wat minder dit jaar, terwijl er nog steeds
appels aan de bomen hangen. Oproep van
Jan aan de leden: Doe volgend jaar weer
lekker mee met het persen met de appels
die je niet gebruikt voor andere zaken
zoals taarten en appelmoes. Ellen helpt
ook graag plukken als je dar geen zin in
hebt.
Ab Mannaert is overleden en we houden
1 minuut stilte voor hem.
Jan geeft uitleg over online leden die
meekijken en die via een whatsapp hun
vragen kunnen stellen, Rob de Zwart
houdt dit bij.
Ingekomen stukken
Martina geeft aan dat Bert en Els Freneg
oor en Gonny van Velzen een vraag heb
ben gesteld en dat dit in de rondvraag af
gehandeld kan worden.
Vaststellen notulen ALV 29-10-2019
Goedgekeurd.
Uitslag enquêtes
Goedgekeurd.
Jaarverslag Secretaris
Goedgekeurd.
Financiën verslag 2020 + verslag
kascommissie
Hugo vraagt de leden of er vragen zijn.
-Verhoging contributie? Hugo geeft aan
dat hier geen aanleiding voor is.
-Astrid vraagt waar de begroting voor de
sloten is, die kan zij niet terugvinden? Hugo
geeft aan dat er €18.725,00 begroot is
voor de sloten. Dit bedrag staat als reser
ve.
-Gonny vraagt wat de kosten zijn geweest
voor het stukje treksloot dat gedaan is.
Hugo geeft aan €5.000,00. Reactie Gonny:
er is hier geen voorstel voor gedaan,

waarop Jan aangeeft dat dit al lang begroot
was en in de ALV jaren terug is goedge
keurd. Mochten we meer geld nodig heb
ben dan zal dat in de volgende ALV be
sproken moeten worden.
-Astrid vindt onderhoud gebouwen erg
hoog: Hugo geeft aan dat dit standaard
kosten zijn die altijd terugkomen. 
-Joke geeft aan dat de natuurtuin niet goed
begroot is. Hugo geeft aan dat niet alles is
gespecificeerd om het overzichtelijk te
houden. Jan Willem bevestigt dit, hij ziet
dit als 1 bedrag voor zowel vlindertuin als
natuurtuin. Er zal een overleg gepleed
worden met Joke, Jan Willem en
Hugo.      
-Nicolette vraagt of de begroting die je
gemaakt hebt en niet gebruikt hebt, ver
schuift naar het volgende jaar. Hierop is
het antwoord nee.
-Mark vraag of onderhoud, bijv. aan het
dak/kantine niet apart begroot wordt?
Hugo geeft aan dat er bijv. aan de kantine
wat verfraaiingen zijn gedaan en bijv.
elektra uitgebreid is naar ca. € 500,00. Als
we dat door een externe hadden laten
doen, had het meer gekost. Het bestuur
mag uitgaven doen maar bij grote uitgaven
hebben we toestemming nodig van de
ALV.
Ad wil graag een uitleg doen over de wa
terpomp voor in de speeltuin. Dit is een
speciale pomp, zeer kindvriendelijk en
duur, de kosten zijn ca. €3.000,00. Ad
heeft de grote clublotenactie georgani
seerd maar krijgt hierbij niet het bedrag
dat hij nodig heeft voor de pomp. De vraag
is wat de leden ervan denken. Tanya geeft
aan om de loten verplicht te laten kopen.
Nee geen optie.
Fija geeft aan dat als de kinderen met water
kunnen spelen dit helemaal top vinden,
voor zowel de leden als mensen buiten
ZWN.
Voorstel is dat de begroting en het onder
houd van de pomp bij de volgende ALV
wordt meegenomen.
Verslag kascommissie
Martien v. Woerkom is de woordvoerder
van de kascommissie die uit drie personen
heeft bestaan, zij hebben decharge gege
ven aan het bestuur. Financieel beleid 2020
is akkoord.
Er moet een nieuwe kascommissie geko
zen worden. Wat houdt de functie in:
controle over alle rekeningen e.d. Ook is
eventuele informatie wat nodig is voor
handen, er kan ingekeken worden in de
E-boekhouding. Flip, Hans Hein en Mariël

le Bakker geven zich op voor de kascom
missie.
Voorstel taxatie bebouwsels-maxi
mum prijs
Nico geeft aan dat de situatie op de tuinen
aan het veranderen is, bijv. zonnepanelen
die aangeschaft worden. De huidige prij
zen worden ieder jaar geïndexeerd. Er
volgt een discussie, afschrijvingen e.d.
worden besproken. Dit onderwerp gaat
naar de volgende ALV. AKTIE ALV
Jubilea en benoeming lid van ver
dienste, ereleden
Ome Nico is 50 jaar lid van ZWN, Bert
vd Peet is 40 jaar lid. Gerard en Anne
Soonius (afwezig) zijn 25 jaar lid. Applaus
en Jan deelt de bloemen uit. Dick Saher is
binnen ZWN secretaris, voorzitter en
redactie Tuinfluiter en wordt benoemd als
lid van verdienste en krijgt ook een bos
bloemen. Dick wil iedereen bedanken
voor het lezen van de Tuinfluiter die hij
met veel plezier heeft mogen maken. Hij
vroeg zich wel af na het ontstaan van de
Nieuwsbrief of de Tuinfluiter nog wel
werd gelezen maar dat is dus bij de tuinder
nog een gezellig blad om bij te ontspannen.
Applaus voor Dick.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Jan Levers,
voorzitter, iedereen voor. Verkiesbaar is
Bas Vermaat, iedereen voor.
Pauze
Hoofdwatergang (treksloot)
We hebben veel wateroverlast gehad
vanwege het feit dat het gemaal het niet
deed. Het moest gemaakt worden maar
ze wachten op een onderdeel uit Frankrijk.
Doordat veel duikers onder de wegen
verstopt waren kon het water niet weg.
Het blijkt dat 1 duiker in Spaarndam van
een privé-eigenaar is. Els Frenegoor geeft
aan dat sinds het ziekenhuis is gebouwd,
er nooit meer iets veranderd is. NH-
nieuws is erbij gehaald en dat heeft mis
schien iets geholpen. Jan geeft aan dat de
regen dit jaar erger is geworden. Wij
huren nu van de afdeling Gronden van de
Gemeente Haarlem en zijn nu hard bezig
om hier iets aan te doen. Schades: wij
vergoeden niets, misschien via de verze
kering van de AVVN, het kan ook zijn dat
je inboedelverzekering de schade uitkeert.
We gaan de schades bundelen en probe
ren te verhalen op de Gemeente Haarlem,
Bas Vermaat is de contactpersoon. Bas
geeft aan dat hij alle schades half november
binnen wil hebben, er zal een herhaalde
oproep gedaan worden via de Nieuws
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brief. Martien geeft aan om Thea de Roos
van Hoogheemraadschap uit te nodigen.
Aktie Bestuur.
Een gedeelte van de treksloot (30 meter)
is gedaan door Bart en Leo, het bestuur
heeft de materialen geleverd en zij hebben
de werkzaamheden uitgevoerd. Bas heeft
een offerte aangevraagd en de kosten zijn
€1000.000,00 voor hout of €200.000,00
voor plastic. Hugo geeft aan dat we dit niet
kunnen betalen en dat als we dat zelf
moeten gaan doen, de contributie mis
schien wel met €100,00 omhoog moet.
Bart heeft aangeven deze klus op zich te
willen nemen maar heeft daar wel mensen
voor nodig: Leo, Dick en Willem geven
zich hiervoor op. Er is € 15,000,00 begroot
dus we kunnen een start maken.
Gonny vraagt wat een landmeter op ons
terrein doet, er zijn diverse witte stippen
op de grond aangegeven. Het bestuur
heeft hier geen antwoord op.
Plannen commissie en werk-en
kennisgroepen
Dit heeft in de Tuinfluiter gestaan.
Vaststellen begroting
Goedgekeurd.
Rondvraag
- Nicolette vraagt wat de witte stippen
zijn, deze vraag was al gesteld.
- Miranda geeft aan dat het achterhek vaak
open staat, wij wachten op een elektricien
die dit voor ons kan regelen.
- Marino vraagt waarom het voorhek geen

slootjes meer heeft. Nico geeft aan dat de
aanhanger vaak vroeg opgehaald wordt en
dat hij dan iedere keer naar ZWN moet,
vandaar zijn de slotjes niet op het hek.
- Sjoeke geeft aan dat haar man Jack het
verhuren van de aanhanger wil gaan doen,
antwoord is graag.
- Tanja vraagt of er geen whatsapp-groep
gemaakt kan worden voor calamiteiten.
Aktie Bestuur
- Ellen geeft aan dat er een man rondloopt
met apparatuur en is bezig met de appel
bomen. Is dat bekend? Antwoord: Stefan
Hartland heeft bomen onder zijn beheer
van Spaarnelanden en heeft wat bomen
verwijderd.
- Leo geeft aan vorig jaar de kantine ver
huurd te hebben aan Zaaigoed, en dat zij
nu i.v.m. een verkeerde brief bijna geen
gebruik mogen maken van hun eigen tuin.
Jan geeft aan dat Zaaigoed economische
activiteiten uitvoert en dat personeel be
taald wordt bij Zaaigoed. Volgens onze
statuten mag dat niet. Wilma geeft aan dit
onderweg te gaan bespreken met het
bestuur.  
- Martien vraag hoe het met het beleids
plan is. Jan geeft aan dat we voorstanders
zijn van een beleidsvisie op 1 A4.
- Martien vraagt of er een limiet is op de
wachtlijst. Het bestuur heeft hier geen
antwoord op.        - Martien vraagt wat
een aspirant lid krijgt van ZWN. Ant
woord: de nieuwsbrief en de Tuinfluiter.

- Jan geeft aan dat de WBTR (Wet bestuur
en toezicht rechtspersonen) in de statuten
en het Huishoudelijk reglement geregeld
moeten worden en dat zal in de ALV van
2022 geregeld moeten zijn.
- Sjoeke vraagt of het mogelijk is om, als
er nog wat geld over is, verhoogde toilet
ten te plaatsen in alle wc’s.   Antwoord:
wordt voorgelegd aan bestuur.
- Sjoeke vraagt als  een aspirant lid twee
jaar op haar tuin werkt, krijgt zij dan
voorkeursrecht?  Voorbeeld wordt gege
ven van Rob de Zwart, ze investert dan
op de tuin en krijgt daardoor een soort
voorkeursrecht?   Antwoord is Nee. 
- Bas geeft aan dat hij dinsdag naar de
wijkraad gaat, misschien willen er leden
mee. Voor ZWN is Bas het aanspreekpunt
betreffende het collectief aanschaffen van
zonnepanelen, je kan je nog aanmelden.
- Els Vrenegoor vraagt hoe zit het met de
IJsvogel, er zijn 2 bomen weggehaald. Nico
geeft aan dat het nest fout zat en gaat
zorgen dat het goed komt.
- Gonny wil aangeven dat zij respect heeft
voor alle vrijwilligers maar wil ook zeggen
dat Geard Soonius en Henk van Schagen,
terwijl ze de heggen over het hele terrein
hebben gedaan, geen respect hebben
ontvangen.  Antwoord ???
De vergadering sluit om 16.40 uur.         
                                    Martina van Zonderen
 
 

Jaarverslag 2021 secretaris ZWN
Het bestuur heeft in 2021 11 bestuursver
gaderingen gehouden en 1 ALV op 30
oktober.
- Op 4 januari Nieuwjaarsreceptie
- Beschoeiing slechte gedeelte van de
treksloot is op 27 februari voltooid
-  Ab Mannaert is op 1 juni overleden
- 28 juni pannenkoeken dag en onthulling
nieuwe publicatiebord vervaardig door
Marco Hulsbergen
- Gerard Soonius bedankte als voorzitter
Tuincommissie, Chris van IJzendoorn
wordt de nieuwe voorzitter van de
tuincommissie
- Open tuindag werd een besloten tuindag
gevierd vanwege Corona
- 14 augustus, introductie voor nieuwe
leden
- Op de ALV werd Jan herkozen als voor
zitter en Bas Vermaat gekozen als voor
zitter Bouwcommissie
- Dick Saher is benoemd tot lid van ver
dienste nadat hij  vele jaren de redactie

van de Tuinfluiter heeft verzorgd
- Wateroverlast in oktober door defect
gemaal
- Trekker gestolen op 22 november
De volgende tuinen zijn opgezegd: L32, B6,
B9 , B19, H3, H8, L2C, H25, H26.
We hebben nieuwe leden mogen ontvan
gen voor de volgende tuinen: B6, B19,
H26, H8, H3, H25, L2C L34 en L32.
Tuinruil: L34 naar L30, S11 naar B09 en
H31 naar S11
Samenstelling Bestuur:
Voorzitter Jan Levers, Secretaris Martina
van Zonderen, Penningmeester Hugo
Huneker, 2e penningmeester Jan Willem
van Dalen, Winkelcommissie Nico de
Bont, Bouwcommissie Bas Vermaat.
Kascommissie 2021: Hans Hein, Leks Ep
pink en Martien van Woerkom.
Kascommissie 2022: Tanja Heuverkamp,
Flip Henstra, Hans Hein en Marielle van
Gale.
Martina van Zonderen

Piepers poten?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om onze aardappelen van vervelende
ziekten te vrijwaren, wordt er, zoals
overal, wisselteelt toegepast. De aard
appels gaan dit jaar op het middelste
gedeelte de grond in.
Vorig jaar (2021) stonden ze in het
achterste gedeelte ( bij tuinhuisje).
Mocht u een andere teeltindeling han
teren, maak dat dan aub tijdig kenbaar
bij de Tuincommissie om problemen
te voorkomen. 
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Tekst van document

Toelichting Balans en V&W rekening 2021 Volkstuindersvereniging ”Zonder Werken Niets”

Algemeen:
De vereniging heeft in 2021 een positief resultaat geboekt van € 23,94. Het eigen vermogen is derhalve nog licht gestegen door de
inkomsten in het fonds oud papier (winkel van Flip) naar € 51.681,02. (Inclusief Fonds oud papier) De begroting 2021 die in de
najaarsvergadering van 2020 werd gepresenteerd hield nog rekening met een verlies van maximaal € 1.300,--. Conclusie: Met twee
flinke niet voorziene tegenvallers (Diefstal trekker en aanschaf heftruck - € 7.260,-- en een voorziening voor de Energie rekening
€ 1.610,--) heeft de vereniging een goed jaar gedraaid.

Balansposten die om een toelichting vragen:
Liquide middelen
De contributie 2021 is voor 100% binnen.
De bonusspaarrekening is de enige spaarrekening die momenteel actief gebruikt wordt.
Vorderingen
De grondhuur voor het 1e halfjaar 2022 ( € 9.682,09) is in december 2021 betaald en
het kasgeld Kantine en Winkel tezamen € 2.768,86
Eigen vermogen
Per saldo toegenomen, met het resultaat van 2021 (€ 23,94), plus de opbrengst van het oud papier fonds, de winkel van Flip,
(€ 859,55), zijnde tot € 51.681,02
Reserves
De reserve algemeen en jubileum ZWN zijn samengevoegd.
Tevens is voor de Natuurspeeltuin een bedrag gereserveerd vanuit niet gebruikt budget 2021
Vooruit ontvangen
De contributie tuinders over 2022 is op 31 december 2021 voor 79,23% binnen.
Nog te betalen
In de balans post nog te betalen zitten de tuinborgsommen (€ 14.000,--) en een aantal declaraties (€ 1.471,18) die betrekking
hebben op 2021 maar in 2022 zijn ingediend.
Verlies- en Winst posten die om een toelichting vragen:
Huisvestingskosten
Zowel water als Gas en elektra zijn binnen de begroting gebleven. Met die aantekening dat blijkt dat we sinds 2016 geen meter
standen hebben doorgegeven wat voor een naheffing gaat zorgen. Hiervoor is een voorziening opgenomen van € 1.610,--.
Onderhoud complex
Deze kosten hebben de begroting overschreden. De reden is dat door de diefstal van de trekker we genoodzaakt waren om met
spoed een vervangend werktuig te kopen welke we hebben gevonden in de aangeschafte heftruck (€ 7.260,--) Of er een vergoeding
van de verzekering komt is op dit moment nog niet duidelijk.
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Commissies
De winkel heeft een positief saldo gedraaid van € 2.367,04 bij een omzet van € 24.940,62.
De kantine heeft een positief saldo van € 4.803,86 bij een omzet van € 12.460,05.
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 grootboekrekeningen. De
algemene kosten worden zijn dit jaar binnen de begroting gebleven.
Verkoopbemiddeling
In 2021 zijn 10 tuinen naar nieuwe tuinders gegaan. De opbrengst was
€ 1.359,-- hetgeen boven de begrote inkomsten ligt, wat betekent dat iets meer tuinders zijn
vertrokken dan verwacht.
Conclusie:
• De vereniging heeft wederom een, door corona moeilijk maar ook actief jaar achter de
rug. Er is door tuincommissie en bouwcommissie 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
Jaar
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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
Ellen Bosschaart (H30)
Joke Groskamp (L24)
Dieuwie Vermaat (H05)
 
 
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:
  27 mei (zomernummer)

Jaarverslag kascommissie 2021
De Kascontrolecommissie bestaat uit de
leden: Mariellen van Galen, Hans Hein, Flip
Henstra.
De Kascontrole vond plaats op 19 febru
ari 2022. Aanwezig: Jan Willem van Dalen,
2e penningmeester / ICT, Mariellen van
Galen, Flip Henstra, Hans Hein (verhin
derd).
Voor de financiële administratie van de
vereniging wordt al een aantal jaren ge
bruik gemaakt van het online boekhoud
programma e-boekhouden.nl. Als com
missieleden hebben wij leesbevoegdheid
gekregen voor dit systeem. Daardoor
dieper inzicht in de administratie dan al
leen de balans, het gedetailleerde kosten/
baten overzicht en de toelichting daarop.
De navolgende punten zijn aan de orde
gekomen:
- De banksaldi volgens de administratie
vergeleken met die volgens het originele
jaaroverzicht van de ING.
- Verspreid over het jaar een aantal beta
lingen bekeken aan de hand van het be
treffende boekingsstuk. Onder meer de
betalingen aan de Gemeente Haarlem,
Culvita, AVVN etc.
- De voorraad opgaven van de winkel/kan
tine bekeken. Het is gebruikelijk om dat
aan het einde van het boekjaar te doen.
Voor de winkel is daarvoor dit keer van
afgeweken. Aanbevolen om dat in het
vervolg weer per de jaarultimo te doen.
De voorraad wordt gewaardeerd tegen de
inkoopwaarde.
- Afrekenstaat kantine/winkel bekeken. In
principe wordt er per maand afgerekend.
Dat zal ook gaan gelden voor de kring
loopwinkel.
- Kasgeld winkel. Er is een opvallend hoog
bedrag in kas. Dat heeft als voornaamste
oorzaak een contant betaalde overname

som. De penningmeester is hier terecht
geen voorstander van.
- Voor de winkel wordt weinig contant
ingekocht. Dat is wel het geval voor de
kantine. Het is wel de bedoeling dat dat
op niet al te lange termijn verandert.
Wellicht is het zinvol om deel van het
kasgeld nog naar de kantine over te heve
len.  
- De watermeterstand is wel steeds jaar
lijks doorgegeven. Het is de bedoeling dat
de meters voor gas/elektra in de winkel
vervangen gaan worden door slimme
meters.
- Het statiegeld voor de pallets van de fa.
Culvita en de pallets/big bags van de fa. Van
Schagen wordt apart geadministreerd.
- Voor de tuinborgsommen staat op de
balans al enige tijd een wat hoger bedrag
dan wat op basis van het aantal leden nodig
is. Hier zal nog eens nader naar gekeken
worden.
- De PIN betalingen worden per werkdag
gebufferd afgerekend onder aftrek van de
kosten per transactie. De hogere omzet
voor kantine/winkel zorgt voor steeds
meer PIN betalingen. Dat is ook terug te
zien bij de post: bankkosten.
- Op vragen kon door de penningmeester
steeds adequaat worden geantwoord.
Door het gehanteerde systeem (ieder
boekingsstuk een nummer) kon een te
bekijken boekingsstuk makkelijk worden
gevonden.
 
De commissieleden zijn van mening dat de
financiële verantwoording op orde is en
stelt de ALV voor de penningmeester te
dechargeren onder dankzegging voor de
inzet.
Mariellen van Galen, Flip Henstra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is toch prachtig zo'n bloeiende appel
boom. Nu maar hopen dat er geen vorst
komt als de bloesem al is uitgekomen. 
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