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Volkstuindersvereniging Zandvoort
Algemene Leden Vergadering & Algemeen Onderhoud
Beste leden,
In verband met corona en de landelijke maatregelen die genomen zijn om deze pandemie te bestrijden,
ziet het bestuur zich genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering van het voorjaar uit te stellen tot nader
orde. Gelukkig wordt dit mogelijk gemaakt door een (tijdelijke) noodwet. Wij komen zo snel mogelijk met
een nieuwe datum maar zoals u zult begrijpen wachten wij de instructies van de overheid af.
Ook heeft het uitbreken van deze pandemie gevolgen voor het
jaarlijks algemeen onderhoud. Het in groepsverband bijeenkomen om werkzaamheden te verrichten is nu niet verantwoord
en daarom worden deze werkzaamheden dit jaar op een andere wijze georganiseerd.
Hieronder vindt u een lijst met klussen die is samengesteld naar
aanleiding van een wandeling over de tuin. De leden die geacht
worden elk jaar hun steentje bij te dragen aan het onderhoud
kunnen een klus uitkiezen en hun keuze bekend maken bij Helma Hoogland en Jolanda Meier via
Secretaris@VTVZandvoort.nl

Er wordt dan contact opgenomen met de tuinder om een afspraak te maken waarop de werkzaamheden
plaats kunnen vinden. Helma (en/of Jolanda) zal aanwezig zijn om u te ontvangen, om de werkzaamheden door te spreken en te zorgen dat er tuingereedschap aanwezig is.
Onderstaande lijst is een “voorjaarslijst”, een zomer- en najaarslijst zal later opgesteld worden.
Klus 1: onkruid wieden hoek Helmpad achter de Jeu-de-Boules baan
Klus 2: dak van de tuinwinkel vrij maken van onkruid en bladresten
Klus 3: dode olijfwilg t.o. tuin 30 verwijderen
Klus 4: dode boom links achter de kantine weghalen
Klus 5: pad aanleggen in de wilde tuin naast paddenpoel (houtsnippers)
Klus 6: border onderhouden bij tuin 53
Klus 7: onkruid wieden en struiken snoeien naast tuin 54 op 2e parkeerplaats
Klus 8: onkruid wieden muur 2e parkeerplaats
Klus 9: planten van nieuwe struiken in border tuin 4
Klus 10: onkruid wieden links en rechts op achterste pad richting kantine naast tuin 3
De tuincommissie hoopt samen met u er voor te kunnen zorgen dat ook dit jaar de tuin er weer mooi bij
komt te liggen en verzoekt u zo snel mogelijk contact op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
het bestuur

Jong leven
Naast de fruitbomen, bij de paddenpoel, is er veel te
zien: de poel zat vol met kikkerdril die is uitgegroeid
tot kikkervisjes.
Ook de vogelnestkasten zijn ontdekt en bewoond
door tenminste één paar meesjes.
Een leuke plek om eens te gaan kijken.
1

NL DOET
Eén van de laatste keren samen aan de slag was met NL DOET.
Het was erg gezellig en er is hard gewerkt!
Er werd een drainage geul gegraven voor de kantine om wateroverlast op het terras te voorkomen, de Jeu-de-Boules
baan werd verder opgeknapt en het toiletgebouw is geschuurd en geschilderd.
Omdat “Corona” roet in het eten gooide, kon de schilderploeg
het toiletgebouw niet afmaken, daar word nog af en toe, solo,
aan gewerkt maar het knapt aardig op.

Fruittuin
Het fruitbomen project gaat goed!
Om goed te kunnen bewateren heeft Ton Drommel een prachtige pomp neergezet en is er een
vrijwilligersteam (Lida, Donny, Audrey & Freek,
Jolanda & Serge) samengesteld om een paar keer per week de
jonge bomen voorzien van het nodige vocht.
De bomen zitten in het blad en hadden ook bloesem; nu is het
dus wachten op vruchten.
Onder de bomen heeft Johan wilde bloemen voor de vlinders
en de bijen gezaaid en her en der fruitstruiken neergezet die
ook goed zijn aangeslagen. Het is een stukje om van te genieten! Wil je ook helpen? Graag!
Aanmelden kan bij de secretaris.

De tuin besproeien wanneer je wilt!
Zonder herrie en zonder zonne-energie.
Je hebt nodig een pomp, 2 accu's, een oplader, aanzuigslang en 2 koppelingen en natuurlijk een tuinslang.
En dat voor nog geen 310 euro.
Als er tuinders geïnteresseerd zijn kunnen zij
langslopen bij Leo Drommel van tuin 1.

Corona

Garant zaden heeft een handige website waar
u van alles kunt bestellen.

Hoe iets dat isoleert
Ons tegelijkertijd verbindt
De een nog rustig achterover
De ander door paniek verblind
Een heel gemene deler

Het land volledig op zijn kop
Contactloos maar toch samen

www.zaadhandelvanderwal.
www.bolster.nl

Er zit weinig anders op……
Houd vol!
2

WAT

WANNEER

HOE LAAT

Vismaaltijd

Zaterdag 3 oktober

17.00 uur

Sjoelcompetitie

Zaterdag 14 november

20.00 uur

Bingo

Zaterdag 19 december

20.00 uur

Kerststukjes maken

Woensdag 16 december

19.30 uur

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 9 januari

16.00 - 18.00 uur

Even voorstellen…..
Beste leden, graag stel ik mij aan u voor:
Mijn naam is Helma Hoogland en sinds kort ben ik kandidaat-lid bij de vereniging. Een
oproep in de nieuwsbrief van november 2019 heeft mij doen besluiten Jolanda Meier
te benaderen om mijn hulp aan de vereniging aan te bieden. Zoals het er nu naar uitziet zal ik mij voorlopig bezighouden met deze nieuwsbrief en het Algemeen Onderhoud.
Ik ben geboren in Amsterdam maar woon inmiddels al weer zo’n 30 jaar in Zandvoort. Omdat mijn kinderen het huis hebben verlaten en ik mijn baan als secretaresse bij Zorgbalans heb opgegeven, wil ik mij
graag inzetten als vrijwilligster. Ik werk inmiddels enkele uren per week (op vrijwillige basis) als begeleidster bij stichting SIG, een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking en vanaf maart
jl. dus ook voor deze vereniging.
Ik hoop dat wij ondanks het corona virus dat de wereld in haar greep heeft van een mooi, gezellig en
vruchtbaar seizoen mogen genieten. Wellicht ontmoeten wij elkaar eerdaags op het complex en wilt u
nieuws melden dan kan dat via redactie@vtvzandvoort.nl
Tot ziens, Helma

Coniferen achter de kantine
De coniferen achter de kantine zijn in zeer slechte staat
en veroorzaken overlast en vormen een gevaar bij storm.
De kapvergunning voor het verwijderen van deze reuzen
is aangevraagd en op 2 juni a.s. zal de firma Mense ze
verwijderen.

Wel & Wee
Heeft u iets te vieren, zoals een jubileum, bent u ziek, bent u niet in staat om op uw tuin te werken of
heeft u ander nieuws dat u wilt delen? Meld het dan aan het secretariaat, dan vieren we het met u mee of
regelen hulp!

De Donderdagavond kaartclub
Helaas is ook de klaverjasclub getroffen door het Coronavirus:
we kunnen geen prijzen uitreiken en ook geen palingrook- maaltijd door laten gaan. Maar we hebben wél de paaspakketten
samen kunnen maken.
Het zijn prachtige pakketten geworden.
Daar konden de kaarters een mooi ontbijt mee maken. We hebben iedereen gebeld en men kwam ze ophalen in de kantine.
Wel corona proef! Bij de mensen die niet konden komen, hebben we het pakket gebracht.
Hopelijk kunnen we weer 3 September a.s. beginnen.
We houden u op de hoogte en wensen u een prettige zomer.
Groetjes Hans, Mieke en Greet.
3

Afscheid en welkom!
Na twee turbulente jaren zal Dirk Koper zich niet herkiesbaar stellen op de eerstkomende ALV en neemt
hij afscheid van het bestuur en de leden. Tot aan deze ALV zal hij aanblijven om de bankzaken te regelen.
Johan van Gasteren heeft het bestuur en de tuincommissie verlaten aan het einde van april.
De vereniging kan echter niet voortbestaan zonder bestuur.
Er is dan ook hard nagedacht over een oplossing en gelukkig is die er (deels) gekomen!
Om het bestuur weer compleet te maken hebben Marianne Visser en Audrey Vierveyzer zich aangemeld
om het penningmeesterschap onder hen beiden te verdelen & Alette Bol zal het bestuur komen
versterken als 2de secretaris.
Binnenkort gaan zij vast meelopen met het bestuur om vast kennis te maken. Uiteraard worden zij pas
écht geïnstalleerd nadat de leden hun akkoord hebben gegeven op de eerstkomende ledenvergadering
(ALV). We hopen u eerdaags hiervoor een datum te kunnen geven maar wachten hierin het advies af van
de RIVM en de AVVN.

Tuinwinkel voorlopig nog dicht
Om ervoor te zorgen dat tuinders wél materialen kunnen kopen, werkt de tuinwinkel op afspraak. Wilt u
iets bestellen? Laat het dan weten aan Andries ter Wolbeek van tuin 55 of Piet van Staveren van tuin 26.
Zij zullen er dan voor zorgen dat één van hen, of een andere vrijwilliger, op een afgesproken tijd speciaal
voor u bij de tuinwinkel is. Andries is meestal wel in de ochtend rond 10 uur op zijn tuin maar u mag uw
bestelling ook bij hem thuis in de brievenbus doen (Lorentzstraat 119). Zet duidelijk uw naam, tuinnummer + telefoonnummer op uw bestelling zodat u gebeld kunt worden voor een ophaalafspraak.
Nog wat spelregels: Kom in uw eentje uw bestelling ophalen en neem een kruiwagen mee zodat de vrijwilligers daarin uw bestelling kunnen leggen. U hoeft niet te contant te betalen. Uw bestelling
wordt genoteerd en eind september aan u gefactureerd.
Bedankt voor uw begrip.
SCHAALDELEN zijn UITVERKOCHT!!
i.v.m. moeizame uitleveringen van leveranciers door Corona.
Ze zijn hopelijk weer leverbaar in de zomer.
U kunt ze wel vast bestellen bij Andries,
dan krijgt u bericht wanneer ze binnen komen.

Vacatures:
Voorzitter & commissies
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en zit vergaderingen
voor. Samen met de mede bestuursleden zorgt hij/zij ervoor dat de
vereniging op rolletjes loopt.
Ook voor diverse commissies wordt er gezocht naar vrijwilligers.
Meer informatie is te vinden op: www.VTVZandvoort.nl

VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT
Website:

www.VTVZandvoort.nl
Adres:
Duinpieperpad 2
2041 XZ Zandvoort
Tel. 023 5719630
Postbus:
Postbus 518
2040 EA Zandvoort
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: vacant
Vice voorzitter: Willem van Duijn

1ste Secretaris: Jolanda Meier
Secretaris@VTVZandvoort.nl
Tijdelijke Penningmeester:
Dirk Koper
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