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De volkstuin als bron van lekkere en gezonde voeding (en heel veel meer)
Je kunt het niet ontlopen, kranten staan er altijd vol mee, de televisie heeft er zijn eigen programma’s
voor, de hoeveelheid boeken en tijdschriften over het onderwerp voeding in relatie tot gezondheid ,
nemen een steeds groter deel van onze aandacht in beslag. Wat mij echter steeds meer gaat storen
is niet de hoeveelheid informatie die ik krijg, maar de tegenstrijdigheden die elke voedingsgoeroe
gebruikt, om ons te doen geloven dat we het helemaal niet goed doen. De een roept dat koolhydraten
slecht zijn, een ander roept dat we veel meer slow food moeten innemen, weer een ander laat ons
weten dat de oplossing zit in het nuttigen van een diversiteit van groenten sappen afkomstig uit een
langzaam draaiende sapcentrifuge. Het aanbod aan voedingsadviezen, gekoppeld aan
gezondheidsadviezen, is eindeloos!
Ik vraag mij af, waar al deze "deskundigen" hun wijsheid op baseren ? Wordt hun “kennis" niet heel
erg vertroebeld door dogma’s die steunen op een bepaalde levensvisie ?
Onlangs was ik in gesprek met een kennis die mij vertelde dat zij de komende maand ging "detoxen".
Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik natuurlijk wat dat wel kon zijn. Ze zwaaide met een boek dat zij zeer
recent had besteld, daar stond het allemaal in !
Eindelijk wist ze hoe het komt dat zij zich af en toe "niet lekker" voelde, ze moest vooral eerst
ontgiften!
Bezorgd vroeg ik haar of een en ander kwam door de hoeveelheid uitlaatgassen van het verkeer of
zo iets maar nee, het kwam door je keuze voor verkeerde voeding.
Het staat allemaal in het boek, zei ze met een overtuiging alsof haar leven er van afhing.
Ik vroeg haar naar de titel van haar nieuwe bron, met verbazing las ik
" in 28 dagen van gifbelt naar tempel " !
Gelukkig, eindelijk weer eens een boek die de leegte over dit onderwerp, opnieuw ging aanscherpen.
We gebruiken veel te veel voeding die ons vergiftigd. En willen we gezond worden, dan moeten wij
ons wel houden aan de regels die de schrijver ons in het boek oplegt.
U zult begrijpen dat ik mij erg veel zorg maak over mijn kennis/vriendin.
Ook zij was in de valkuil
gestapt waar al die
Goeroes mensen mee
proberen te doen
geloven dat zij verkeerd
eten en daardoor niet
"gezond" zijn !
Natuurlijk ga ik niet
zeggen wat u dan wel
moet eten en drinken,
dat laat ik aan u zelf
over.
Maar, als al die zgn.
wijze mensen nu eens
stopten met u angst aan
te praten, als al die
mensen nu eens
stopten met u te doen
laten geloven dat we
leven in tegenstellingen,
het is goed of fout, het
is zwart of wit etc. etc.
Als al die mensen nu eens niet meer ons proberen te veranderen middels hun "onwetenschappelijke
prietpraat" ja zelfs vaak onzin, als zij daar mee zouden stoppen, ben ik er van overtuigd dat het een
bijdrage kan leveren aan de gezondheid van ons allemaal !
Ik ga weer naar mijn volkstuin, de bron van eerlijk, gezond en smaakvol voedsel.
Misschien hebben die zgn. voedingsdeskundigen wel behoefte aan een rondleiding op ons
tuinencomplex, dan kunnen ze ook geestelijk wat tot rust komen !
Blijf vooral van je eten genieten !
Hans Verbeek
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OPENINGSTIJDEN WINKEL-inkoopcommissie 2015
De “winkel” van de Inkoopcommissie is op de onderstaande data en tijden geopend voor de verkoop
van allerlei tuinbenodigdheden.

Op onderstaande woensdagen van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Op onderstaande zaterdagen van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Woensdag
1 april
Peter Bodamèr

Wat is er allemaal
te koop:

Woensdag
13 mei
Henk Schuiten
Woensdag
20 mei
Dick Langelaar

Woensdag
8 april
Dick Langelaar
Woensdag
Fred Blom

15 april

Woensdag
22 april
Henk Schuiten
zaterdag
25 april
Dick Langelaar
Woensdag
Fred Blom
Woensdag
Peter Bodamèr

29 april

Zaterdag
Fred Blom

Potgrond

23 mei

Koemestkorrels

Woensdag
27 mei
Dick Langelaar

Kunstmest

Zaterdag
23 juni
Peter Bodamèr

Turfmolm

Zaterdag
18 juli
Henk Schuiten

Tonkinstokken
6 mei

etc. etc.

Artikelen worden geleverd tegen contante betaling en afgifte van een kwitantie.
Prijzen?? Zie publicatie vitrines, kantine, garage, Tuinderspraat en op onze site.
Wilt u op andere tijden iets kopen, dan kan dat alléén op afspraak met een v/d leden van de
inkoopcommissie.
Voor eventuele bestellingen of vragen kunt u terecht bij de leden van de Inkoopcommissie:
Peter Bodamér tuin 88, Fred Blom tuin 104, Dick Langelaar tuin 102 en
Henk Schuiten tuin 42.
De inkoopcie.

Verkoopprijzen












Potgrond 70 l.
Koemestkorrels 25 kg.
Koemestkorrels met 10-4-6 20 kg.
Turfmolm per baal 150 liter
Patentkali per 5 kg.
Superfosfaat per 5 kg.
Asef 12-10-18 per 5 kg.
Kieserit per 2 kg.
Kalkammonsalpeter per 2 kilo
Tonkinstokken 2.70 m per stuk
Ronde palen 150 cm / rond 6 cm per stuk
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€ 4.00
€ 9.00
€ 14.00
€ 6.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 1.70
€ 1,70
€ 1.00
€ 3.00

Aardappel teelt !!
Ook het komende jaar zullen velen weer aardappelen gaan telen op ons volkstuin complex en
evenals voorgaande jaren zijn hier voorwaarden aan verbonden. U kunt/mag slechts 1/3e van uw
tuin(teeloppervlakte) hiervoor benutten en het a.s. jaar(2015) is het de bedoeling dat u hiervoor het
midden gedeelte van uw tuin benut. Indien u hiervan wilt afwijken, dan zult u een afwijkend teelplan
voor de komende 3 jaar in moeten dienen. Dit ter voorkoming van problemen bij een eventuele
controle van de Landbouwkundige dienst. Het teelplan levert u in bij het bestuur en de Tuincommissie
wordt hierover geïnformeerd. Zij zien toe op de naleving van de reglementen aangaande de
aardappel teelt en natuurlijk ook op vele andere zaken.
Teeloppervlakte = het gedeelte van de tuin dat overblijft na aftrek van de oppervlaktes van het
eventuele tuinhuisje, terras, berghok, kassen etc. etc., dus…….. het kan zo zijn dat u géén 7 meter
van uw 21 meter lange tuin kan benutten als aardappelland, maar slechts b.v. 5 of 6 strekkende
meters, net naar gelang hoeveel oppervlakte van uw tuin wordt ingenomen door eerder vermelde
opstallen etc.
Het bestuur
24 juli 2014
Al een paar keer hoorde ik de vraag;
Is quinoa zo gezond als wordt beweerd?
Ja, van oorsprong is het een gezond graangewas, zoals alles wat vroeger werd geteeld. Met oude
methodes, geen kunstmest geen gif, grondwisseling en veel aandacht.
Maar nu heel de wereld het wil eten kan dat niet van die arme veldjes in Peru.
Zo krijg je mensen met grote plannen om daar geld mee te verdienen
Iedereen kan bedenken, dat die productie op geheel andere wijze gaat.
Deskundigen mogen uitzoeken of deze quinoa ook waardevol is voor onze gezondheid.
Else Dudink

Wachten tot half mei
dat is toch wat een hele opgaaf.
Alle fruitbomen staan in bloei
de bijen vliegen volop
en de vogels maken hun nestje op.
Het eerste zaad staat flink te groeien
dat kan tegen een stootje.
Maar voor de volgende lading
is het wachten geblazen.
Of je zaait het thuis
dat is lastig
het wil veel licht
niet te warm niet te koud
en vooral geen slakbereik.
Wachten is het beste;
alles direct er plaatse buiten
is het ware tuinleven.
Else
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Inzameling groenvuil
Om tegemoet te komen aan de veelgehoorde klacht van de leden t.a.v.
het afvoeren van tuinafval, komt de tuincommissie met de volgende
oplossing.
Tuinafval dat niet kan worden afgevoerd met eigen middelen
(zie onder punt 2) kan ter verwijdering worden aangeboden:

De woensdagen tussen 14 en 18.00 uur.

Op de
Woensdagen in:
april
1, 8, 15, 29
mei
6, 13, 27

bij de kantine aan de ingang van het tuincomplex.

juni
3, 10, 24

Daar zal het afval onder toezicht in de grijze bakken worden verdeeld.
(vol is vol)

juli
1, 8, 22, 29

1)

aug
5, 12, 19

Welk tuinafval kan er worden aangeboden op de
bewuste woensdagen? :
- Handzaam gemaakte takken en ander snoeiafval
- Stronken
- Kweek en niet composteerbaar onkruid waarvan de
hoeveelheden te
groot zijn voor eigen afvoer.
- Nachtschade afval (tomaten, aardappel en ander
nachtschadeloof)

2)

Wat kan er NIET worden aangeboden? :
- Zand en aarde
- Composteerbare groente en blad afval
- Ander tuinafval zoals stenen,planken en ander bouw of
meubel materiaal
- Groenafval van thuis meegenomen.

Het blijft de bedoeling dat u zoveel mogelijk uw eigen tuinafval afvoert en
verwerkt.
Het is ten strengste verboden uw tuinafval over de hekken of in het
duingebied, op de parkeerplaatsen en in onze groenstroken te
dumpen op straffe van royering.
Deze regeling betreft dus uitsluitend de onderwerpen zoals beschreven
bij punt 1.
Wij hopen hiermee een eind te maken aan het snoeiafval probleem.
De data kunt u ook vinden op onze site www.vtvz.info
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sept
2, 9, 16, 30
okt
7, 14, 21, 28
nov
4, 11, 18, 25
dec
2, 9, 16

i.v.m het algemeen
tuinonderhoud kan er op
de volgende dagen geen
gebruik worden gemaakt
van de bakken.
22 april, 20 mei,
17 juni, 15 juli,
26 aug en 23 sept

Wij feliciteren de volgende 37 jarigen in het 2e kwartaal van 2015
Naam

Straat

Tuin

13-04

Bont J. de

A.J.v.d Moolenstraat

15-04

Kruif J.J.de

de Favaugeplein

16-04

Beekhuys G.A.

v.Lennepweg

19-04

Jonker M.

Lorentzstraat

22-04

Tijl H.

Keesomstraat

22-04

Drommel P.J.

A.J.v.d.Moolenstraat

29-04

Regragui-Oldekamp N.

Linnaeusstraat

30-04

Boer Th.de

Burg.Engelbertsstraat

30-04

Walther M.

Darwinhof

03-05

Wid G.de (hlp. T.31)

Willemstraat

04-05

Bullee H. (lid v verdienste)

Prof.Zeemanstraat

06-05

Heide A.A.v.d.

Keesomstraat

07-05

Bruijnzeel R. (hlp. T. 97)

Jan Koperstraat

13-05

Bluijs A.P.

Witte Veld

73

21-05

Hoogendoorn R.J.

Weimarweg

41

21-05

Koekelt H.van de (hlp. T.42)

Dr.J.G.Mezgerstraat

25-05

Koning A.C.

Vondellaan

80

26-05

Reewijk-Vries F.C.de

Fahrenheitstraat

90

26-05

Mije W.v.d

Treubstraat

56

26-05

Graaf N.J. de

Celsiusstraat

28-05

Schmidt A.

Brederodestraat

91

29-05

Wolbeek A.ter

Lorentzstraat

55

30-05

Mije R.v.d.

v.Ostadestraat

66

02-06

Schie A. van (hlp. T.21)

Kanaalweg

02-06

Loos A.

Keesomstraat

10

02-06

Bos G.

Piet Leffertsstraat

21

03-06

Loos K.

Flemingstraat

53

04-06

Hoogendijk H.C.

Lorentzstraat

79

04-06

Spruit E. (hlp t. 11)

Curiestraat

06-06

Mije R v d. (hlp. T. 56)

Treubstraat

16-06

Paap T. (hlp. T.101)

Lorentzstraat

21-06

Meier J.

R.Ketellapperstraat

72

21-06

Balas M.I.

Leeuwerikenstraat

85

21-06

Zwart M.C.v.d.

W.Gertenbachstraat

51

23-06

Joustra P.

Wilhelminaweg

26-06

Schuiten H.

Helmerstraat

65

27-06

Jong R. de

Lorentzstraat

92
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95

7

70

60

Adriaanse Fam.
Bakkenhoven W.C.A.
Bluijs F.
Bogaart M. (hlp. T.69)
Bronkhorst R.
Bullee H. (lid v verdienste)
Dirkx P.M.
Drommel A.G.
Drommel P.J.
Duchhart Y.
Duinen J.K.van
Esveld A.L.C. van
Flores M.
Gansner-Lotte G.K. (hlp.T.62)
Gasteren J.G.van
Gerus N.
Halewijn H.J.
Harsta J.
Harteveld G.
Havinga W.E.
Hesselink R.
Holt D.W.
Hoogendijk H.C.
Hoogendijk J.
Hoogendijk J.
Horeis G.
Jong R.de (hlp. T.48)
Koper F.J.
Leeuwen de Boer M.v(hlpT70)
Leeuwen P.N.v.
Lefferts H.
Loos A.
Loos A.
Maasdam G.
Markovic N.
Mettes A.C.
Mije R.v.d.
Molenaar J.A.
Paap E.
Paap H.
Regragui-Oldekamp N.
Ruigrok T.
Schuiten H.
Smit M.
Spruit E. (hlp t. 11)
Staveren P.W.J van
Terol H.
Verhoeven-Schuiten J.
Vessem F.v.
Visser J.
Vleeshouwers Mevr.
Vossen H.
Wester C.J. (Arbitragecom.)
Wid G.de (hlp. T.31)
Wolbeek A.ter
Zastrow A. (hlp. T.52)
Zeeland P.J.A.van (hlp. T.24)

Email adressen

A J.v.d.Moolenstraat
W.Draijerstraat
H. Heijermansweg
Pasteurstraat
Flemingstraat
Prof.Zeemanstraat
Lorentzstraat
Dr.J.G.Mezgerstraat
A.J.v.d.Moolenstraat
Brederodestraat
de Ruyterstraat
Hobbemastraat
Flemingstraat
Zandvoortselaan
Prinsesseweg
Kromboomsveld
v.Galenstraat
v.Lennepweg
Vondellaan
Dr.J.G.Mezgerstraat
Lorentzstraat
Flemingstraat
Lorentzstraat
A.J.v.d.Moolenstraat
v.Lennepweg
v.Lennepweg
Potgieterstraat
Burg.v.Fenemaplein
Burg.Engelbertsstraat
Secr. Bosmanstraat
Const.Huijgensstraat
Keesomstraat
Prinsenhofstraat
Celsiusstraat
Celciusstraat
Celsiusstraat
v.Ostadestraat
de Favaugeplein
Wilhelminaweg
Celsiusstraat
Linnaeusstraat
Keesomstraat
Helmerstraat
Badhuisplein
Curiestraat
Witteveld
Celsiusstraat
Flemingstraat
Kromboomsveld
Reinwardtstraat
Fahrenheitstraat
Keesomstraat
Keesomstraat
Willemstraat
Lorentzstraat
v.Lennepweg
Linnaeusstraat

Beste tuinders
In ons adressen bestand ontbreken een
aantal mail adressen van onze leden, of er
zit een fout of wijziging in het adres.
Als de red. iets rondstuurt krijgen we vaak
fout meldingen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw mail
adres te mailen naar.
Tuinderspraat@gmail.com
De leden die geen mail adres hebben
hoeven natuurlijk niet te reageren
Het gaat om de volgende leden:

Van de Evenementen Commissie

Hou deze data vrij in Uw agenda
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders
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Vogels en insecten.
Onderstaand ingekort artikel ter info:
“Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) en SOVON
Vogelonderzoek Nederland hebben een correlatie aangetoond tussen de
teruggang van verschillende Nederlandse vogelsoorten en de mate van
vervuiling van het milieu met het neonicotinoide imidacloprid.
Het in Nature gepubliceerde onderzoek van de RUN legt een
verband tussen gemeten gehaltes imidacloprid in het
oppervlaktewater en teruggang van vogelsoorten zoals de
spreeuw, zwaluw en veldleeuwerik.
Dit zijn insectenetende vogels die vrij algemeen zijn in het
Nederlandse landschap maar die hebben te kampen met
teruggang van populatieomvang.
Dodelijk voor bijen, hommels, vogels, vlinders: neonicotioïden horen
niet in het milieu!
De studie van de Radboud Universiteit stelt dat het waarschijnlijk is dat de teruggang van vogels niet
een direct gevolg is van vergiftiging van vogels door imidacloprid, maar dat het een indirect gevolg is
van teruggang van het voedsel van vogels; insecten. Deze insecten leven vaak in het water en hun
populaties worden aangetast door de pesticiden in het oppervlaktewater.
De IUCN Taskforce on Systemic Pesticides bestudeerde 800 studies over ecologische impact van
neonicotinoiden en fipronil en publiceerde haar eindresultaten afgelopen zomer. Deze studie brengt
de gevaren van deze bestrijdingsmiddelen voor bestuivende insecten in kaart en keek ook naar de
gevolgen voor andere diersoorten.
De Taskforce concludeert dat deze middelen gevaarlijk zijn voor een reeks van (nuttige) organismen
zoals verschillende insecten als bijen en vlinders, aardwormen en verschillende aquatische
organismen, zoals waterslakken en watervlooien.
Ook concludeerde de Taskforce dat niet alleen vogels maar ook reptielen teruggaan in aantallen en
populatieomvang doordat hun voedselbron – insecten – wordt aangetast.
Totaalverbod op systemische middelen gewenst.
Het probleem dat wordt veroorzaakt door systemische insecticiden zoals de beruchte neonicotinoiden
moet veel grondiger worden aangepakt dan door inperkingen in specifieke gewassen.
Dit wordt duidelijk door de beperkte stappen die in de EU worden gezet.
De alarmerende sterfte onder honingbijen was aanleiding voor deze eerste stappen maar hommels,
vlinders, vogels en vele andere organismen blijven onbeschermd.
Dat komt (o.a.) door de systemische aard van deze middelen.
Aanscherping van de toelating is onvoldoende, een volledig verbod op deze middelen is de
oplossing!
De European Environmental Agency publiceerde het rapport ‘Late lessons from early
warnings’ en stelde daarin dat het Europese moratorium te beperkt is.
Ook de EEA pleit voor het volledig uitbannen van imidacloprid.”

… dus alstublieft ook geen Roundup meer gebruiken...
Met de beste groeten van Jeanine Aders.
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Van Dale Woord van het Jaar bekend!
Op internetsites, weblogs, Twitter, Facebook en in
radio- en tv-programma’s werd de afgelopen weken
vaak en veel gediscussieerd over de genomineerde
woorden, en werden er oproepen tot stemmen
geplaatst. Er is bijna 60.000 keer gestemd op de
kandidaten voor de verkiezing van het Woord van
het Jaar 2014.
Met 17,8% van de stemmen is dagobertducktaks
winnaar van deze verkiezing en gaat het woord de
geschiedenis in als het officiële Van Dale Woord
van het Jaar 2014.
De top drie van 2014:
Op 1 18% :

dagobertducktaks
speciale belasting geheven over het vermogen van superrijke mensen,
superrijkentaks, hyperrijkentaks
Op 2 15% :
moestuinsocialisme
spotnaam voor een vorm van socialisme die zelfredzaamheid propageert door minima
en ouderen met AOW of een klein pensioen te stimuleren een moestuin te nemen
Op 3 14% :
stemfie
selfie gemaakt in het stemhokje en verspreid via de sociale media
In België is met 24% van de stemmen het woord flitsmarathon hét Woord van het Jaar 2014.

De jaarlijkse Kerstbingo en loterij.
Een gezellige druk bezochte avond met veel vaste maar ook nieuw
gezichten.
Het is voor veel mensen toch een vast evenement elk jaar.
We moesten het dit jaar zonder onze spreekstalmeester Karel Bogaart
doen. Maar het is allemaal goed gekomen.
Ook dit jaar waren er weer 2 grote bingo-rondes en een loterij met veel
prijzen.
Tussen de 2 bingo`s spelen we ook nog een “sta-ronde” wat inhoud dat
iedereen gaat staan en als het genoemde nummer op je kaartje staat
Meer foto’s staan op onze site
moet je gaan zitten.
www.vtvz.info
Degene die het langste kan blijven staan wint de prijs, een mand met
levensmiddelen.
Dit jaar was de dochter van Mieke Kluitenburg de gelukkige.
De nummers voor de loterij werden vakkundig getrokken door de kleindochter van Hans en Ylfa
Paap.
Van Jans kregen we nog een tas met mooie prijzen en we konden ook weer een beroep doen op een
aantal sponsors die we u graag aanbevelen om uw boodschappen bij te halen.
Verder rest mij nog om iedereen die geholpen heeft hartelijk te bedanken en tot de volgende keer.
De volgende Sponsors hebben bijgedragen aan deze gezellige avond :

Blokker

De Kaashoek

Bruna
Lida Koper
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VTVZ – Jeu de boules – Dames en heren.
Jaarlijkse gemeenschappelijke spelletjesdag 22 December 2014.
Dit evenement vind plaats zowel buiten als binnen in de kantine. en ziet er als volgt uit:
32 personen hadden zich opgegeven [ 12 dames en 20 heren ] ze werden door Theo in teams
verdeeld en maakten zich klaar zich te verspreiden op weg naar de spelen.
Jeu de boules - 7 x twee ballen zo dicht mogelijk bij de nugget.
Ballen gooien op blikken. 2 x 5 ballen.
Darten 3 x drie darts, op het bord –geen dubbele punten.
Het golfspel – 2 x 7 golfballen in een poortjesbak. Punten op de bak vermeld.
De ballenbak- 3x vijf jeu de boules ballen rollen in een ballenbak. Punten op de poortjes.
Sjoelen – alle stenen 3x gooien en dat twee maal.
De uitslag: er waren 6 teams onder leiding van een spelleider.
Team 1- Cor- 2943 pts
Team 2- Theo – 2594 pts.
Team 3 – Karel – 2503 pts.
Team 4 – Willem – 2502 pts.
Team 5- Lida – 2473 pts.
Uitslag individueel No. 1 Cor 563 no 2 Jaap 547 no 3 Kees 493 no 4 Frans 487.
De rest van de deelnemers deelden de punten van 472 tot 299.
Het bijzondere, zo niet merkwaardige was dat de eerste vier deelnemers in hetzelfde team zaten!
Teams 2,3.4. en 5 zaten gemiddeld op 2500 punten , team 1 echter op 3000 punten???
Na de prijsuitreiking werd er een uitstekende Chinese rijsttafel aangevoerd, waarvan een ieder heeft
genoten!!
We mogen Hedi en Engel weer bedanken voor hun steun in lief en leed!!
We hopen allen weer te mogen begroeten op de volgende dag in goede gezondheid!!
8 Januari 2015 WVD
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Tuinderspraat op internet
Tuinderspraat is nu ook te lezen op onze
site www.vtvz.info.
Er staat nu jaargang 30 op en in het
vervolg wordt van ieder kwartaal
tuinderspraat op de site geplaatst.
Wellicht kunnen we in de toekomst
aan de leden vragen wie geen
gedrukte versie meer wil en dat
scheelt weer in de kosten van
drukken.
Red.

Bestuur in overleg met de tuincommissie
Op dinsdag 27 januari heeft het bestuur overleg gehouden met de tuincommissie.
De tuincommissie is ook een van die onmisbare schakels in het geheel van allerlei commissies die
het mogelijk maken dat wij als vereniging kunnen functioneren zoals wij dat doen.
Al een aantal malen hebben de leden van deze commissie bij het bestuur aangeklopt om te kijken of
er wat meer overleg met elkaar mogelijk is. Zij hadden soms het gevoel dat zij onvoldoende gehoord
werden op die momenten dat het juist ging om zaken die op het "bordje" van de commissie
behoorden te liggen.
Het is een open en eerlijk gesprek geworden. Kleine misverstanden en oneffenheden werden
uitgesproken en al snel bleek dat het door in gesprek te gaan met elkaar, te luisteren naar elkaar,
verschillende zaken konden worden opgelost dan wel voldoende werden toegelicht.
Met de afspraak dat we minimaal tweemaal per jaar bij elkaar moeten komen werd de bespreking
afgesloten.
Ik had het gevoel dat de leden van de commissie tevreden naar huis zijn gegaan.
Hans Verbeek (vzt)
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KRANTENLEZEN na vakanties?
Leest U kranten na de vakantie? Of neemt U ze eventjes door? Of leest U ze
helemaal niet?
Alles heeft min of meer z’n voordelen. Iets over onze
brave Volkstuinvereniging lees je toch niet. Dat hoeft/kan ook niet.
Maar daar buiten alom! Tjoh, overwegend narigheid variërend van een klein
beetje tot héél veel.
En zit je daar dan op te wachten of om verlegen? ’t Gaat oppervlakkig gezien
van Parijse aanslagen tot lullige taakstrafjes voor mega misdrijven waarvoor vroeger
vereiste strenge straffen golden en over graaifuncties, fraudes enz. En over nog veel meer narigheid
op allerlei gebied/niveau en veelomvattende onderwerpen. Al met al word je daar niet vrolijk van.
Misschien is het wel beter om louter plaatselijke toestanden en VTVZ aspecten te bekijken of er naar
te informeren en het achteraf krantenlezen in het geheel na te laten.
Want wat schiet je er mee op? Nu stond in de krant ook een artikel over dat je het met kou, regen en
vervelend winterweer algauw logischerwijs wat moeilijk hebt om echt vrolijk te worden.
Ook slaapbehoefte en passiviteit komt daarbij automatisch om de hoek kijken. Bijna niet te
vermijden. Echt ’n zgn. winterdip waarbij de dagen korten en de biologische klok ontregeld wordt.
Waarbij ook nog eens het gebrek aan noodzakelijk zonlicht een rol
speelt. Men slaapt daardoor meer. En beweegt minder. ’t Is allemaal
helaas bijna niet te vermijden.
Allicht kunt U maar beter op het a.s. voorjaar wachten als het beter
weer wordt. En er op de tuin weer activiteiten kunnen/moeten
worden ontplooid. Onze –vereniging leent zich ook ’t beste voor nietwinterse business. ’t Is ook veel leuker met goed en groeizaam weer.
Logisch!
Besteedt U dan al met al meer aandacht en bedrijvigheid met zomerse
situaties. En mijdt U maar (behalve de “feestdagen” en persoonlijke feestjes zoals verjaardagen,
jubilea e.d.) de koude winter en zeker op momenten dat het echt slecht, koud en/of regenachtig weer
is.
Als er niets te genieten valt is enige gepaste en mindere activiteit volkomen logisch en verklaarbaar.
Gewoon dóen en ervaren. En krantenlezen na vakanties? Gewoon niet doen! Of héél beperkt t.b.v.
een misschien leuke/prettige gemoedstoestand (zo mogelijk). Aanbevolen!
En straks met het voorjaar lekker op de tuin in de weer en wég met de verklaarbare en
vanzelfsprekende “somberheid” c.q. ”winterdip” in de vaak koude wintermaanden . SUCCES !!!
eind januari
J.B.
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ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD 2015

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

25 april
23 mei
20 juni
18 juli

Tuin nr:
Tuin nr:
Tuin nr:
Tuin nr:

18 t/m 34
35 t/m 52
53 t/m 70
71 t/m 88

Maandag

3 aug.

Inhaalavond

Zaterdag
Zaterdag

29 aug.
26 sept.

Tuin nr:
Tuin nr:

89 t/m 104
1 t/m 17

Aanvangstijd zaterdagen
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanvangstijd inhaalavond
Van 19.00 uur tot 22 uur.
Graag 15 minuten voor
aanvang melden.
En inschrijven niet vergeten !

Het algemeen tuinonderhoud is verplicht voor alle tuinleden jonger dan 75 jaar !!
Wie wegblijft zonder afmelding krijgt een boete. Alleen bij zeer dringende gevallen afmelden bij:
Tuincommissielid Jan Bakker tel. 5718128
Denkt u er nog even aan de tuin bouwrijp en onkruidvrij te maken voor 1 mei a.s.
Doe het nu gelijk want van uitstel komt alleen maar afstel.
Bij algemeen onderhoud moet men zich altijd melden! Ook als het regent.
Ter plekke wordt dan besloten of het doorgaat.
Als het niet doorgaat wordt het onderhoud naar de eerstvolgende zaterdag doorgeschoven.
De inhaalavond is hier niet voor bestemd.

En heel belangrijk

De koffie met koek staat klaar

P.S. Als er kandidaatleden zijn die eens mee willen helpen met het algemeen onderhoud, dan
zijn ze bij deze van harte welkom.

Rare snijbonen....moestuinders weten er wel raad mee....
Als moestuinder kennen we ze wel: de kromme komkommer, de aardappel met bulten, de wortel met
pootjes enzovoorts. Heerlijk zijn ze, net als de perfect uitziende soortgenoten. Bij ons gaan ze dan
ook niet de kliko maar de soep in. Dankbaar worden ze door de moestuinder verorbert.
Maar ben je toevallig zo'n misvormde groente en wordt je gekweekt voor de supermarkt dan wordt je
direct na de oogst weggesmeten. Dat is doodzonde natuurlijk, vond ook de Franse supermarktketen
Intermaché. Zij bedacht daarom de term ‘Les fruits et légumes moches’ oftewel: gekke groenten en
raar fruit.
Het idee van deze supermarkt was om alle afgekeurde groenten en fruit (peren met een bult, een
citroen in de vorm van een kabouter, de aardappel die op je opa lijkt) kortom, alle rare snijbonen uit
handen van de shredder te redden en in de supermarkt te verkopen, maar dan 30 procent
goedkoper. Dat werkte als een tierelier. In no time waren de bakken met rare groenten en fruit leeg.
Er volgden meer supermarktketens in Frankrijk die zich gingen bezighouden met campagnes tegen
voedselverspilling, in Groot-Brittannië ging een soortgelijk project van start en Waalse supermarkten
mogen inmiddels geen misvormde groenten meer weggooien, anders raken ze hun licentie kwijt.
En Nederland? Hier gaat de verspilling gewoon door. Terwijl 2014 door de Europese Unie nota bene
is uitgeroepen tot het jaar tegen de voedselverspilling.
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In ons land zijn deze gekke groenten natuurlijk
allang te verkrijgen bij Biologische- en
Natuurwinkels. Maar dit jaar volgen dan ook
eindelijk de Nederlandse supermarkten. AH gaat de
''buitenbeentjes'' aanbieden in een pakket dat kan
worden besteld op zijn website. De prijs van dit
pakket, dat bestaat uit een selectie van producten,
ligt volgens AH een kwart lager dan de normale
prijs.
Gelukkig zijn er naast de moestuinders nog meer
helden in Nederland. Twee organisaties houden
zich bezig met een ‘rare groenten- en fruitproject’:
Ugly Food en Kromkommer. Mooie intiatieven,
waarbij vooral Kromkommer zich slim profileert. De site en de producten zien er fantastisch uit; neem
er maar eens een kijkje, het is de moeite waard.
Het wachten is nu op supermarkten die begrijpen dat dit ‘het nieuwe product’ is. Dat het succesvol
kan uitpakken zien we in Frankrijk, waar iedereen dolenthousiast is. Logisch, het concept verkoopt
niet alleen goed, je helpt ook mee aan een betere wereld. Tegelijkertijd geef je arme gezinnen de
kans gezonder te eten, tenslotte zijn misvormde groenten 30 procent goedkoper dan de gewone.

Jolanda Meier (gebaseerd op een artikel uit HP de Tijd door Johanna Geels.)
aanbevolen:
www.kromkommer.com
www.uglyfood.nl

De Bekeuring
Een agent stopt een auto op de A16
'Goedemiddag meneer, wij registreerden net een snelheid van 140
kilometers' zegt de agent.
De bestuurder antwoordt 'Maar dat kan niet, ik had de cruise-control aan op 110, misschien is uw radar
niet accuraat'
Zijn vrouw ernaast kijkt niet eens op van haar breiwerk terwijl ze zegt: 'doe niet zo mal lieverd, je weet
best dat deze auto geen cruise-control heeft ... '
Terwijl de bekeuring wordt uitgeschreven zegt de man tussen zijn tanden 'kun jij niet gewoon eens een
keertje je mond houden ?'
De vrouw glimlacht minzaam en zegt : 'Wees blij dat je radarverklikker op tijd afging '
Terwijl de agent een tweede bekeuring schrijft voor de illegale
detector, kijkt de man zijn vrouw aan en gromt 'Verdomme mens, hou asjeblieft je kop dicht !'
De agent fronst zijn wenkbrauwen en merkt op dat de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet om heeft.
De bestuurder legt uit dat hij deze heeft losgemaakt op het moment dat hij aangehouden werd, zodat hij
zijn rijbewijs uit zijn kontzak kon pakken.
Zijn vrouw zegt onverstoorbaar : 'Maar schat, je weet best dat je je gordel niet om had. Je doet hem toch
nooit om als je rijdt ?'
Terwijl de agent de derde bekeuring uitschrijft, kijkt de man verwilderd zijn vrouw aan en schreeuwt : 'Wil
je dan nu alsjeblieft gvd eens een keer JE MUIL HOUDEN !!!! ??'
De agent kijkt de vrouw aan en vraagt : 'Praat uw man altijd zo tegen u mevrouw ?'
'Ach welnee agent, alleen als 'ie gedronken heeft .'
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Winnaars / Winnaressen Kerstpuzzel.
De winnaars van de herfstpuzzel hebben een
legpuzzel gekregen van het Duitse Slot Neuschwanstein
Marcel Flores heeft op woensdagmiddag 25 februari
voorafgaande aan de wekelijkse Jeu de Boules
wedstrijd de trekking voor de winterpuzzel gedaan.
Marcel komt uit Curaçao en gaat daar nog vaak naar
toe om zijn familie te bezoeken.
Marcel is recreatie lid en is dan ook een fervent Jeu de
Boules speler. Hij komt graag op de tuin en helpt hier en daar
mensen met wat klusjes.
Ook op onze jaarlijkse evenementen is Marcel vaak aanwezig.
Marcel heeft altijd wel wat te vertellen over zijn mooie Curaçao.
Met zijn bulderende lach is hij een graag gezien lid.
Marcel heeft dit keer de 3 gelukkigen getrokken uit de 14 goede inzenders van de herfstpuzzel.
De oplossing van de tekst van de woordbalk was.
Goede slotavond en een prima begin 2015
De volgende gelukkigen zijn :

1.
2.
3.

Jeanine Aders
Yvonne Meijer
Hoogendijk P.B.

tuin 33
tuin 44
hlp tuin 75

Allemaal van Harte Gefeliciteerd

De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw
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Het gebruik van de motorpomp.
Als u een motorpomp heeft
gelden hiervoor vaste afspraken:
van 's morgens
6.00 uur tot 10.00 uur
en 's avonds
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Maar denk er vooral om dat u één en ander doet in goed overleg met uw buren. Het is de bedoeling
dat iedereen zorgeloos van zijn tuin kan genieten, maak kennis met uw buren en probeer er voor te
zorgen dat u geen overlast veroorzaakt, immers een goede buur is meer waard dan een verre vriend.

Is de aardappel van de toekomst nóg lekkerder?
Dankzij het werk van de
hobbykwekers en de grote
veredelingsbedrijven
brengen de aardappelrassen
van nu al meer op dan in het
verleden.
In combinatie met de
genetica en de hybride
veredeling zal het niet lang
meer duren eer er
daadwerkelijk een ‘nieuwe’
aardappel op de markt is.
Maar er is nóg een
ontwikkeling waarvan de
sector de komende jaren de vruchten kan plukken een die buiten de macht van de wetenschap en de
boeren ligt.
Dankzij de klimaatverandering zit er steeds meer CO2 in de lucht. Vooral de aardappelplant heeft
daar baat bij: die haalt uit de CO2 een belangrijk deel van zijn groeikracht. De gemiddelde opbrengst
van een aardappel-veldje zal daardoor de komende jaren al snel 30 procent hoger uitvallen, aldus
Haverkort.
Zonder dat een teler daarvoor ook maar iets speciaals hoeft te doen. Maar hoe zit het met de smaak?
In grootmoeders tijd waren de aardappelen toch lekkerder? Ach, probeert Lindhout te nuanceren. “In
grootmoederstijd had je ook een grootmoederstijd.” En dan zijn we terug in de tijd van de familie De
Groot uit Nuenen. Zouden ze hun maaltijd daadwerkelijk ‘lekker’ hebben gevonden? Ze hadden de
aardappelen zelf geplant en geoogst en hebben hun eten daarmee “zoo eerlijk verdiend”, schreef
Van Gogh. En dat is ook wat waard. Bij het veredelen grijpen telers terug op wilde aardappelen met
gewenste eigenschappen.
Stukje uit een artikel van National geographic
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TOELICHTING op e-mail van 4 februari aan leden VTVZ c.s.
Zo’n 120 VTVZ leden kregen op mijn verzoek een e-mail toegestuurd m.m.v. de Redactie
Tuinderspraat (Jaap V. / lay out) en het ging over een actueel onderwerp.
Woonbond Nederland houdt een petitie naar Regering, 2e Kamer en politiek over de jaarlijkse
mega huurverhoging per 1 juli. Ongelooflijk en buiten proportioneel veel hoger dan de inflatie.
Kijk eens over bijv.10 jaar; dan is alles voor (klein) kinderen volledig onbetaalbaar.
AOW gaat volledig op aan deze huren. Schandalig en alles
vooral t.b.v. graaiers bij wooncorporaties.
Omdat dit óók behoort tot mijn eigen “tóp-stokpaardje” met
bedoelde e-mail leden aanbevolen om aan deze petitie mee te
doen. Vrijblijvend en uiteraard indien gewenst.
Zélf dus al op veel terrein en landelijk politiek hiermee actief bezig
geweest in m.n. het algemeen belang. En bij die doelgroep zijn
ongetwijfeld ook VTVZ-leden c.s. die daar helaas mee te maken
hebben en dit ondergaan.
En een petitie heeft alleen nut en is slechts zinvol als er veel
deelnemers/ondertekenaars zijn. Vandaar dat dit impulsieve initiatief gelukkig is opgepikt door de
redactie.
Kijk, het betreft dus veelal sociale huisvesting waarbij redelijke betaalbaarheid in deze toch al zo
slechte economische situatie absoluut noodzakelijk is. Dat is in ieders belang – óók in belang van de
leden van onze brave Volkstuinenvereniging.
Want U kunt wel leuk tuinieren en ander plezier als lid beleven maar dat is minder grappig als
materieel gezien U op Uw tenen moet lopen door deze jaarlijkse huurverhoging met 4.5 – 6.5 %.....!
Halveren of bevriezen zou véél beter zijn voor iedereen – individueel en voor de maatschappij.
En het tuin amusement gaat toch niet zover dat U huisvesting in Uw fraaie tuinhuisje nastreeft of
onontkoombaar móet beleven?!? Het slapen daarin is hier trouwens verboden i.v.m. $ - £ - ƒ - €
als toeristenoord.
Dit geldt zowaar ook vaak voor vakantie woningruil met anderen daardoor (!).
Elders is zo’n –verbod soms niet van toepassing en dan is er sprake van recreatie-complexen waar
siertuinen prevaleren en groententeelt minder interessant is maar m.n. in de zomermaanden huisjes
worden bewoond door leden die de stad ontvluchten. Ongetwijfeld functioneel/gezellig en ook een
gezonde beleving. En trouwens ook veel vertrouwder/doelmatiger als zo’n solide huisje is voorzien
van speciale inrichting en met attributen dan bijv. met het gezin kamperen in een bungalow tent in
allerlei weersomstandigheden (regen/storm).
Zo’n functioneel –huisje is gevoelsmatig veel veiliger en comfortabeler.
Tot zover deze toelichting.
En nu? Zoals altijd gewoon afwachten en bedenken, dat je ook niet veel meer kunt doen dan
aandacht geven d.m.v. deze petitie. Baat het niet, het schaadt ook niet. Toch?
Wees maar blij dat U op de tuin altijd op actieve en leuke wijze kunt verblijven / recreëren en binnen
de VTVZ altijd “de boze buitenwereld kunt buiten sluiten!” Goed!
7 februari J.B.

t.k.a.
VAM Compostvat
Rond compostvat – afm. H. 0.95 m / B. 0.80 m
compleet met deksel, bodem en beluchting.
Voor gebruik thuis of op de tuin. Prijs n.o.t.k.
INFO: tel. 5716202
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Hoe komt de Griekse honing op tuin 32 ?
Omdat ik belangstelling heb voor de leefstijl van orthodoxe monniken in
Griekenland bezoek ik al van af 2005 het gebied van “Mount Athos”.
Deze heilige berg Athos op het schiereiland van Chalkidiki, in de buurt
van Thessaloniki, waar al 1000 jaar de monniken hun eigen republiek
hebben, kent 20 kloosters, die gebouwd zijn als reusachtige vestingen
met daar omheen andere kleine gehuchtjes in een ongerept natuurgebied
waar geen toerisme of openbaar vervoer is toegestaan.
De kloosters en hun tuinen staan op de Wereld Erfgoedlijst van de
UNESCO.
Voor een bezoek kan je een visum voor 3 nachten aanvragen.
De monniken onderhouden zichzelf met de oogst van de door hen zelf
aangelegde kloostertuinen met boomgaarden, olijfbomen,
wijngaarden,moestuinen, kruidentuinen enz. die voor de voedsel voorziening zorgen en hebben bijenkasten
voor de honing.
Met de ‘broederschap’ van een van deze kloosters, HM Koutloumousiou, heb ik een vriendschapsband
opgebouwd en dat houdt o.a. in dat ik tezamen met studenten, toekomstige landbouwarchitecten uit Nederland,
help om er een ‘Hortus Botanicus’ te realiseren, die gebaseerd is op de oorspronkelijke kloostertuinen met hun
vele kruidensoorten, met het uiteindelijke doel medicinale honing te produceren.
Het bosrijke gebied met zijn kastanje- , linde- en pijnbomen afgewisseld met grote stukken kruiden struiken en
de uitgestrekte Erica heidevelden leveren een zeer hoogwaardige en natuurlijke honing.
Er is geen landbouw of veeteelt en er lopen geen schapen op het schiereiland zodat het gebied vrij is van
bestrijdingsmiddelen of insecticide, waardoor er uitsluitend 100% natuurlijk geteeld wordt en de honing verdient
daarom het biologische handelsmerk EKO.
Een deel van de honing wordt door mij gekocht, ‘geslingerd’ en in kleine containers van 25 kg verzameld voor
transport naar Zandvoort en na aankomst wordt deze honing door mij gebotteld en van etiketten voorzien
volgens voorschrift van de Europese-Honing-Wet.
Op Mount Athos in Griekenland wordt 3 x per jaar honing geoogst in:
juli
september
november

Kastanje / Linde honing
Dennenhoning
Heidehoning

Echter al vroeg in het voorjaar verzamelen de bijen de nectar van een grote variatie aan voorjaarsbloemen.
Een gedeelte van de honing wordt afgenomen, maar later in het voorjaar weer teruggegeven aan de bijen,
omdat in de maand mei het weer omslaat en de warmte met de droogte komt, waardoor de bijen geen nectar
kunnen vinden en moeten worden bijgevoerd met hun eigen honing.
Kastanje- en Lindehoning
In juli wordt geoogst van de in bloei staande Kastanje- en Linde bomen.
De Kastanje honing heeft een wat pittige smaak, houtachtig zoet, maar aangezien op de Berg Athos de
Kastanjebossen samen met de Lindebomen in bloei staan, is de honing een natuurlijke menging en wordt
daardoor zachter van smaak.
Deze honing kristalliseert langzaam en blijft daardoor lang vloeibaar.
Dennenhoning
In september kan dennenhoning geoogst worden als het niet te heet is.
Dennen- en Pijnbomen kunnen niet alleen snel vlamvatten en daardoor de veel voorkomende bosbranden
veroorzaken, maar er wordt dan in de oksels van de naalden ook weinig honingdauw geproduceerd.
Deze honingdauw is dus geen nectar, maar de bijen maken er de bekende donkerbruine honing van die rijk is
aan mineralen en een antiseptische werking heeft.
De honing heeft een krachtige smaak, een stevig aroma en is goed te gebruiken als hoestsiroop in de thee of
de yoghurt.
Heidehoning
In november wordt op “Mount Athos” de Ericaheidehoning geoogst en is een niet doorzichtige honing die
binnen 8 weken kristalliseert tot een pasta, rijk aan mineralen en enzymen die genezend werken. (o.a. bij
brandwonden)
De geoogste honing wordt nog eens extra geroerd, zodat de kristallen worden verkleind en er een heerlijke
smeuïge pasta voor de fijnproever ontstaat.
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Het feit dat de heide alleen bloeit bij een goed evenwicht tussen warmte en vochtigheid, en dat de nectar dan
het hoge gehalte aan enzymen, maakt heidehoning zo uniek en zeldzaam en de liefhebber weet waarom hij
daarvoor extra moet betalen.
Over honingkwaliteit
Onvermengde 100% natuurlijke honing, rechtstreeks van de raten uit de
kast of korf geoogst (geslingerd) is biologisch geteeld en heeft de
volgende samenstelling:
-

38% fructose (vruchtensuiker)
31% glucose (druivensuiker)
15 – 20% water
5 – 15% meervoudige suikers
3% enzymen, vitaminen en mineralen

De opgehaalde nectar wordt door de bijen, voor de verwerking tot
honing, eerst verdund met water en later in de cellen van 80%
vochtigheid naar minder dan 20% ingedikt.
Het vochtigheidspercentage is bepalend voor de houdbaarheid:
-

minder dan 17,5% ten minste 18 maanden
tot 19,5 – 20% maximaal 3 maanden, daarboven gaat de honing gisten en mag niet verhandeld
worden.

De Griekse honing heeft, door het gunstige warme klimaat, een vochtigheidspercentage van minder dan 15%
en heeft een houdbaarheid van meer dan 2 jaar.
Bovendien geldt hierbij de regel: Hoe ‘droger’ de honing - hoe meer enzymen, vitaminen en mineralen.
Wanneer de honing boven de 50⁰ C. verwarmd wordt om deze lang vloeibaar te maken, zullen alle
geneeskrachtige stoffen worden afgebroken en worden vervangen door water en wordt de ‘stroop’
suikerwater.
Maar gekristalliseerde honing, die verwarmd wordt bij een temperatuur van +/- 30⁰ C.
(au bain marie) , wordt tijdelijk weer vloeibaar en behoudt zo de geneeskrachtige stoffen.
Ook de kleur is bepalend voor de kwaliteit: Hoe donkerder – Hoe krachtiger.
Water is kleurloos ( 0 mm/Pfund)
Acacia honing is heel licht en heeft een waarde van 12 mm/Pf. en Dennenhoning is donker; 90 mm/Pf.
De herkomst van de honing wordt bepaald door het aantal stuifmeelkorrels (pollen) in de honing, want een bij is
bloemvast en haalt steeds weer van de zelfde bloem (bron) het stuifmeel, tot het op is.
Ook door de elektrische geleiding te bepalen herken je de honing:
100 microSiemens/cm afgelezen op de geleidbaarheidsmeter, is geen of vervalste honing:
-

Acaciahoning
Heidehoning
Dennenhoning, boven de
Tamme Kastanje honing, zeer hoog

150 mS/cm
615
800
1.250

Heidehoning is de zuiverste honing met het hoogste percentage
enzymen en eiwitten en daardoor de meest geneeskrachtige en ook
geschikt voor het genezen van brandwonden. In combinatie met de
zeer fijne kristallen ontstaat er een exclusieve luchtige pasta.
In 2013 en 2014 is bij het klooster Koutloumousiou geen
dennenhoning geoogst i.v.m. een grote brand die de dennenbossen
(en een aantal bijenkasten) hebben verwoest, maar hopelijk is een ander klooster dit
jaar bereid een plaats voor (onze) bijenkasten bij hun dennen toe te staan.
In een volgend artikel zal ik ingaan op de nectar die de bijen hier in de duinen kunnen verzamelen en waarvan
in juni a.s. eventueel weer wat honing beschikbaar komt.
Uw imker Thomas
Tuin 32
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75 jaar Circuit
Met veel pieken en dalen werd vorig jaar het 75-jarig bestaan van ons circuit in Zandvoort gevierd
met een fraaie tentoonstelling in ons nog steeds bestaande en mooie museum en ook de inmiddels
traditionele en in aandacht groeiende Historische Races riepen weer mooie herinneringen op uit
vervlogen circuittijden.
Ondanks jarenlange protesten, rechtszaken, tragische
ongevallen, onveiligheid, verbouwingen, zelfs verhuizen
naar en andere locatie, het heeft het circuit allemaal
doorstaan en ligt het nog steeds in de fraaie omgeving van
onze duinen. U proeft het misschien een beetje, maar ook ik
ben een liefhebber van het circuit al moet ik toegeven dat ik
er (te weinig) kom. Echter in de jaren 70 en 80 was ik een
fervent bezoeker, beginnend met een Agfa-Clakje en
eindigend met een spiegelreflex met grote lens en (toen
nog) motordrive.
Zeker in de huidige vorm was dit niet ons eerste circuit. Ons
eerste circuit uit 1939 liep voor een deel door een woonwijk.
Tegenwoordig niet meer voor te stellen al zijn er natuurlijk
uitzonderingen, zoals Monaco. Nu nauwelijks voor te
stellen, maar de eerste races werden gehouden op o.a. de
van Lennepweg en de Vondellaan. Velen van u zullen wel
de filmbeelden of foto’s hebben gezien. Hieronder een foto
van de start en finish op de van Lennepweg. U herkent op
de achtergrond de kabelloods als oriëntatiepunt.
Op de tentoonstelling in september vorig
jaar zagen we ook diverse foto’s van het
circuit van 1939, waaronder die van de
aankomst van Prins Bernard. Een
prachtige overzichtsfoto.
Als circuit was dit een eenmalig optreden.
Hoewel. Na de oorlog zijn de van
Lennepweg en de Vondellaan nog wel
gebruikt als parcours voor een WKwedstrijd wielrennen. We hadden toen
een prachtig beeld van onze flat aan de
van Lennepweg.
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Van Lennepweg/Vondellaan op16 augustus 1959

Het na-oorlogse circuit
Soms zit je je weleens af te vragen wat er allemaal als ondergrond gebruikt is voor het aanleggen van
het circuit, het prachtige initiatief van de toenmalige burgermeester van Alphen en zijn opvolger
Fenema en wat zal er nog allemaal liggen?
De eerste plannen voor een circuit
in Zandvoort stammen uit 1930.
Het duurde tot 3 juni 1939 toen de
eerste autorace werd gereden op
het stratencircuit.
De Van Lennepweg is nu een van
de belangrijkste toevoerwegen
naar het huidige circuit.
Hoewel de Tweede Wereldoorlog
uitbrak bracht het grote succes van
die races de Zandvoortse
burgemeester er toe om plannen
te ontwikkelen voor een circuit. Het
verhaal gaat dat burgemeester van
Alphen in een poging vrijstelling
voor dwangarbeid te krijgen voor
de bevolking van Zandvoort een
overeenkomst sloot met de Duitse bezetter. De Duitsers mochten een brede, rechte weg dwars door
Zandvoort aanleggen die na de oorlog als paradeweg kon dienen. Later werd deze weg samen met
enkele andere wegen door de Duitse bezetters gebruikt om de kustverdedigingswerken te bereiken.
Na de oorlog werden enkele van deze wegen verbreed en samengevoegd. Met advies vanuit
verschillende hoeken werd een racecircuit ontwikkeld.
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Op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace, toen nog onder de naam Grand Prix van Zandvoort,
plaats op het circuit van Zandvoort. De race werd gewonnen door de Thaise prins Bira in een oude
Maserati.
Op 28 augustus 1948 werd de eerste
motorrace gehouden op het circuit.
.
Vanaf 1950 heette de Grand Prix
officieel de Grote Prijs van Nederland
(Dutch Grand Prix). Maar het zou nog
tot 1952 duren voordat de Grand Prix
van Nederland deel zou uitmaken van
het officiële Wereldkampioenschap
Formule 1.
Ik zal u verder niet vermoeien met data
en cijfers van alle winnaars in de Grand
Prix’s. Dat zou alle andere raceklassen
teniet doen. Dat heb ik overigens al
een keer gedaan in de Klink.
Bekende coureurs uit de jaren 60
waren o.a. Graham Hill, Jim Clark, Jack
Brabham en Jackie Stewart. Ze
wonnen allemaal wel een keer.

Prins Bira (Bron: site gahetna.nl)

Mijn interesse begon zo’n beetje eind jaren 60, begin 70. Jonge jongens als we waren was het
natuurlijk een sport om ongezien en zonder te betalen op het circuit te komen. Door de vele duinen
en bossen om het circuit en de niet al te stevige afzettingshekken was het een koud kunstje. Ook de
controle was nog niet van dien aard dat je weer snel achter het hek gezet zou worden. Honden liepen
al helemaal niet achter je aan. Het was toen de taak van onze Reserve Politie in die tijd.
Je raakt in de ban van de spectaculaire crashes en zo
langzamerhand zie je vrienden met camera’s komen en kun je niet
achterblijven in het vastleggen van al dat spannende gebeuren en
zeker van al die fraai uitgedoste wagens, die ook nog eens een
heerlijk racegeluid produceren (toen kon dat nog redelijk). Mijn
allereerste camera was de Agfa Glack van mijn vader met de
mogelijkheid van 8 foto’s per rolletje. Alles op de foto’s was scherp,
behalve de voorbij razende auto’s. Zo af en toe mocht ik met Arie
Herfst mee in de politiebus van de Reserve Politie.
Dat werd al snel frequenter en werd ik maar afgezet waar ik wilde.
Natuurlijk de mooiste plekjes. Inmiddels ook al voorzien van een
spiegelreflexcamera met een ‘dikke’ lens.
Beetje sensatiezoekers waren we natuurlijk
wel. Al snel leerde je op welke posities je
zou moeten staan, omdat daar wel eens iets
kon gaan gebeuren. De Tarzanbocht was
natuurlijk favoriet, maar voor de pits was ook
niet verkeerd met al die ‘grootheden.’ voor je
lens. Handtekeningjagen was ook zo’n
fenomeen. Toentertijd was natuurlijk ook
alles “open en bloot”. Niet meer voor te
stellen in de huidige formule 1
Hiernaast een luchtfoto van o.a. bos in/uit
met rechts beneden de flat waar ik gewoond
heb, uitkijkend op de Duinpan.
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Hoewel de formule 1 Zandvoort en zijn circuit ons op de wereldkaart hebben gezet zijn er natuurlijk
vele andere heerlijke raceklassen geweest. Jaren geleden geweldige grote startvelden in bijvoorbeeld
de formule Vee, formule Ford, dikke toerwagens, Ford Escorts, Renault Alpines, formule 3 en de
laatste jaren de DTM, maar inmiddels ook de jaarlijks terugkerende Historische Races met o.a.
formule 1 auto’s van weleer. Op de een of andere manier keert de hang naar het verleden steeds
meer terug. Ook, omdat de huidige formule 1 niet snel zal terugkeren en niet de sfeer heeft van toen.

Al die verschillende raceklassen en voortschrijdende technieken en snelheden heeft ons circuit vele
gedaantes gegeven. Zeker de aanscherping van veiligheid heeft veel sloopwerk teweeg gebracht en
vervolgens veel nieuwe zaken. Kijk alleen al naar het pitsgebouw. Hieronder de sloop in 1997.

Vooral de jaren 70 waren van grote invloed op de veranderingen van het circuit. Denk daarbij maar
aan het dodelijke ongeval van Piers Courage. Achterop het circuit, nabij Tunnel-Oost schoot de Britse
coureur van de baan en overleed ter plaatse.
In 1972 werden de veiligheidsvoorzieningen van het circuit afgekeurd en besloot het Formule 1 circus
Zandvoort niet aan te doen.
In 1973 was het circuit
voorzien van een extra bocht,
de Panorama bocht. Ook
werden diverse andere
veiligheids-voorzieningen
getroffen, maar menigeen kan
het zich nog herinneren: in de
achtste ronde van de race
schiet Roger Williamson van
de baan. Zijn wagen vat
onmiddellijk vlam. Coureur
David Purley stopt nog bij het
ongeval om te helpen, maar
het mocht niet baten. We
kennen de beelden wel.
In september 1979 overleed
Rob Slotemaker op zijn
geliefde baan in Zandvoort.
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Ook in de jaren 80 liep ik nog vrolijk rond op vele plekken, al dan niet met gratis verkregen kaarten.
De toegang was dan ook niet meer zo gemakkelijk
als in het begin toen je nog lekker onder de hekken
door kon. Nelson Piquet won de race in 1980. In de
daaropvolgende jaren gingen de zeges
respectievelijk naar Alain Prost (tweemaal), Didier
Pironi en René Arnoux. De laatste Grand Prix van
Nederland wordt op 25 augustus 1985 verreden.
Maar liefst 26 Formule 1 auto’s gaan van start en
uiteindelijk rijdt Lauda naar de overwinning. Een
aantal Nederlanders hebben ook formule 1 gereden
en ook nog eens op Zandvoort, zoals Gijs van
Lennep, Jan Lammers en Jos Verstappen (demo’s).
De eisen worden nog strenger, alles wordt duurder en is de organisatie van een Grand Prix niet meer
rendabel. Internationaal gezien werd het moeilijk voor Zandvoort, een kolfje naar de hand van de
tegenstanders van het circuit.

Door de komst van een nieuw bungalowpark en economische problemen wordt besloten om het
circuit in 1988 in te korten naar een interim circuit. Op deze manier kon in ieder geval de nationale
autosport blijven racen op Zandvoort en worden gewerkt aan een levendige exploitatie. Om
Zandvoort ook weer internationaal op de kaart te zetten werd gekeken naar de mogelijkheid om een
wereldwijde confrontatie voor coureurs op poten te zetten.
Een idee met identieke formule auto’s bleek te duur, waardoor werd besloten om de beste coureurs
uit de diverse Formule 3 kampioenschappen uit te nodigen om op Circuit Park Zandvoort te bepalen
wie de beste Formule 3 coureur was. Ook Philip Morris zag veel potentie in de internationale
confrontatie en verbond zich voor vele jaar aan het Formule 3 evenement. De Marlboro Masters was
een feit. In 1993 won Jos Verstappen, in 1997 Tom Coronel en de laatste versie in 2014 werd
gewonnen door Max Verstappen, die in 2015 als jongste Formule 1 coureur ooit aan de start komt.
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Hieronder de vele gedaanteverwisselingen van ons circuit.

Het circuit is mede ontworpen door Hans
Hugenholtz en is in de loop der jaren
vele malen veranderd:
Jaartal
Lengte
1939
2284 m
1948-1973 4193 m
1973-1980 4226 m
1980-1989 4252 m
1989-1998 2526 m
1999-heden 4300 m

Zandvoort genoot steeds meer internationaal aanzien. Mede doordat veel Masters winnaars in de Formule 1
terecht kwamen, zoals David Coulthard, Jos Verstappen en Formule 1 Wereldkampioen 2014 Lewis Hamilton.
Het DTM circus kwam in 2001 naar Circuit Park Zandvoort. En met succes: de races op Zandvoort bleken de
meest populaire buitenlandse wedstrijden te zijn op de kalender van het Duitse kampioenschap. Nederlander
Christijan Albers won in 2003.
In 2006 wordt een nieuw internationaal
evenement aan de kalender toegevoegd: de
A1GP World Cup of Motorsport.
Een serie met gelijkwaardige raceauto’s en
teams die een land vertegenwoordigen. Met
Jeroen Bleekemolen achter het stuur wordt
het publiek in beide races in extase gebracht.

Als rode draad door het hele bestaan van het
circuit loopt de geluidsoverlast. Zelfs dit blijft
de gemoederen nog steeds bezighouden
volgens een artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 21 januari 2015 waarin
gesproken wordt van een boete voor een
overschrijding van het maximaal toegestane
geluid.

Toch blijft het circuit van belang voor
Zandvoort, Het circuit houdt Zandvoort op de
kaart en onderscheidt zich van andere
badplaatsen. Vorig jaar alweer 75 jaar en ook
nu weer met een mooi programma.

Ook ik mocht een keer een dagje coureur
voelen.

Harry Opheikens
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Hallo redactie van de Tuinderspraat
Mij moet toch even iets van het hart. Vandaag 15 februari zijn we weer voor het eerst aan het werk
geweest in de tuin. Nu hebben wij tuin nummer 1 en het werk houdt dus ook in de begroeiing achter
onze schutting, want het blijft daar maar groeien en alles groeit dus ook weer onze tuin in.
Met het tuinonderhoud wordt er niet zo veel gedaan op deze plek, dan gaan ze niet verder dan een
meter van de stoep af. Nou dat is dan maar zo. Maar wat ik dus eigenlijk helemaal niet begrijp is dat
er medetuinders zijn die denken hun oude planten en plastic potten zo maar langs die schutting te
kunnen lozen. Het lijkt wel een vuilnisbelt. We zijn toch allemaal voor hetzelfde doel bezig of vergis ik
me daar in?
Maar dan bekijken we het eens anders om. Nu was er bij ons van het schuurtje een rol gaas
gewaaid en wat blijkt nu? Deze is dus wel weer door iemand meegenomen, terwijl het heel duidelijk
was dat het van ons afkomstig was want er liggen nog meer stukken op ons dak.
En dan vraag ik mij dus af waar de normen en waarden van onze
medetuinders zijn gebleven.
Nu betreft dit gelukkig niet iedereen want er zijn genoeg tuinders die
net zo denken als ik. Maar ik ga er dan maar vanuit dat diegenen die
het betreft zich nu aangesproken voelen. Laten we dat dan maar
hopen.
En ik hoop dat we met z'n allen de boel een beetje netjes en eerlijk
kunnen houden.
Alvast bedankt,
Tuin nr. 1 Janneke Drommel-Schijff

Het sluiten van de toegangshekken
Wist U dat de toegangshekken 's avonds vanaf 20.00 uur gesloten
moeten worden EN op slot moeten worden gedaan.
Bij vertrek van huis naar de tuin moet de eerste gedachte zijn

"heb ik de sleutel bij me"!!!

Niet om eventueel 's ochtends een van de hekken open te doen,
maar ook 's avonds indien na 20.00 uur u nog naar de tuin wilt of er
nog aanwezig bent en iemand anders de hek(ken) al reeds heeft
gesloten en op slot heeft gedaan en daar staat u dan.
In de maanden dat het vroeg donker wordt is het raadzaam om de
hekken voor de avond te sluiten als u van de tuin naar huis gaat.
Laat u uw tuin tijdelijk verzorgen door iemand anders?
Zorg dan dat diegene een sleutel heeft!
Laat insluipers geen kans krijgen om te 'shoppen' door onze tuinen.

Kerststukjes maken 17 december 2014.
Ook dit jaar konden we weer kerststukjes maken onder leiding van
Gonny.
Haar man Roel had ze aan het werk gezet want we konden een
kerststukje maken op bij elkaar gebonden takjes. Heel origineel en
een echt ‘natuurlijk’ stukje op deze manier. Geen verplicht nummer
overigens want iedereen is vrij om te maken wat ze wil zodat
iedereen tevreden naar huis gaat. Zoals altijd waren er weer allerlei
soorten groen en toebehoren om te
gebruiken en dat alles voor de kleine
bijdrage die we altijd moeten betalen.
Waar krijg je voor dat geld zo’n
origineel en vers kerststukje?
Dit had weer wat nieuwe deelneemsters naar de kantine gelokt en
het was dan ook goed vol in de
kantine. Bij binnenkomst konden we
zo een plek aan de lange tafel uitzoeken want Hedi en Engel hadden
Voor meer foto’s kijk op www.vtvz.info
alles weer klaar gezet zoals altijd.
Iedereen ging weer tevreden naar huis na een gezellige avond en we kijken al weer uit naar de
volgende keer. Ben benieuwd waar Gonny dan weer mee komt.
Emmy Mettes
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Insecteneters!
Beste medetuinders,
Afgelopen najaar hebben de padden zich ingegraven in de grond om de winter te overleven.
Misschien ook in de grond van uw tuin of misschien wel onder uw huisje of kas.
Padden zijn koudbloedig en als de temperatuur langere tijd boven de 6 graden Celsius blijft kunnen
ze zich weer bewegen en trekken ze naar water om zich voort te planten.
Op zoek naar dit voortplantingswater komen ze vaak in putten, vijvers, badkuipen, teiltjes, emmers en
andere met water gevulde bakken terecht.
Padden zijn landdieren en het zijn niet echt goede zwemmers.
Alleen in de paartijd zoeken ze het water op maar daarna klimmen ze weer snel terug op het droge.
Indien het waterpeil in zo’n vijver, put of waterbak te laag is kunnen ze er echter nooit meer uitkomen.
De rand is voor deze kleine dieren gewoonweg te hoog en te glad dus zullen ze binnen korte tijd
verdrinken.
Springen kunnen ze wel maar dan moeten ze zich wel ergens op kunnen afzetten.
Opgestapelde stenen of een stevig stuk hout in het water zou al een prima levensreddende
springplek voor deze dieren kunnen zijn.
Planten die over de rand van de vijver hangen of een grove jute doek over de rand van waterbakken,
padden zijn goede klimmers dus dat kunnen ze zeker gebruiken.
In droogstaande putten kunt u een stok of plankje plaatsen waarlangs ze kunnen ontsnappen zodat
ze niet hoeven te verhongeren of van uitputting te sterven.
De straatkolken in de Keesomstraat zijn inmiddels voorzien van de HUP, Hulp Uit Put.
Permanent aanwezig en stevig bevestigd in het beton van de kolk zodat na werkzaamheden met b.v.
een zuigwagen de HUP niet verplaatst.
De openingen in het deksel moeten voor kleine dieren n.l. goed bereikbaar blijven, ze moeten niet
alleen omhoog klimmen maar de put ook daadwerkelijk kunnen verlaten.
Amfibieën hebben veel natuurlijke vijanden, hun leefgebieden staan onder druk, tijdens hun jaarlijkse
trek naar en van de broedwateren vallen veel verkeersslachtoffers.
Verder worden ze bedreigd door parasieten, schimmels en, zowel op het water als op het land,
milieuvervuiling.
U heeft geen last van deze kleine insecteneters die overdag alleen maar stil en veilig in een hoekje
willen zitten.
Helpt u alstublieft ook mee om deze bijzondere dieren te beschermen?
Als de duisternis valt en u na een dag werken op de tuin lekker gezellig thuis op de bank zit zullen
deze zeer nuttige dieren u belonen door op insecten en
slakken in uw tuin te jagen.

Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet van
Jeanine Aders, tuin 33.
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Mijmeringen.
Elke vereniging heeft een Bestuur. Vanzelfsprekend, logisch en noodzakelijk.
Absoluut. Daarom is het goed dat ook bij onze VTVZ immer leden zich geroepen voelen (en
voelden!) om dat vrijwilligerswerk te doen. Variatie/afwisseling in de samenstelling is altijd van
toepassing en dat is ook vaak goed.
Geldt ook voor de noodzakelijke commissies op allerlei gebied.
Zonder de andere VTVZ bestuursleden te kort te doen is de functie van penningmeester c.q. –ster
(of is het –es?) op het gebied van financiën erg van belang. Secuur en onmisbaar.
En er gaat wat om hóór! En dat wordt materieel gezien steeds meer. Op de nota’s is dit jaar de
landhuur kennelijk met precies 1.5% verhoogd waardoor dit bedrag bij bijna alle tuinen € 144,59 zal
zijn (anders kan men denken “ die ene cent kan er ook nog wel bij om een ‘rond’ bedrag te
krijgen….!”
U ziet: onze huidige penn.meester Henk S. is terecht héél precies en dat is ook een eerste vereiste
in die functie. Goed!
Maar dat waren voorheen de v.m. VTVZ - functionarissen op dit gebied óók!
Bedoelde nota is extra hoog door ’n deel van de waarborgsom ad € 30,-- per jaar voor actieve
tuinders/-sters – na 5 jaar is dat dan € 150,-- die men terugkrijgt bij het netjes achterlaten van de
tuin bij het beëindigen lidmaatschap. En er zijn veel ledenmutaties.
Opvallend zelfs en ook dat is goed. Ook samenstelling van Bestuur varieert erg en het gaat zelfs zo
veelvuldig dat als men niet op ledenvergaderingen en zo komt men allicht de betrokkenen achter de
–tafel niet eens kent ...!
Om even op de jaarnota terug te komen: incl. de bedragen van contributie, zaden, mest(stoffen),
verzekeringen en de bovenstaande bedragen is men algauw (heel) ruim zo’n € 200,-- kwijt.
En als oudere leden dit Euro bedrag, zoals zij w.s. nog vaak onwillekeurig doen, omrekenen in v.m.
guldens dan mag het bedrag in Hƒl. er best zijn.
Maar dat geldt voor alles in de hele maatschappij.
Wat denkt U van bijv. de horeca ….. “Lekker terrasjesweer” zegt dan de weerman op de T.V……..;
Ja, ja……..! ’t Enige voordeel is dat men daarbij zo’n terras niet zo gauw laveloos verlaat……! *).
Even ’n geheugensteuntje: bij invoering van de Euro was één Euro: Hƒl. 2.20371. In het prille begin
werd in bijv. restaurants e.d. (korte tijd) dit precies tot op de cent omgerekend. Echt waar!
Maar dat heeft inderdaad dus niet erg lang geduurd en het is nu volkomen ondenkbaar.
In de praktijk zitten muntjes van één cent niet eens meer in Uw portemonnee….
Dus contant hiermee betalen kán in Nederland helemaal niet meer. Met pinnen wel……..
Wat betreft de nota die voor actieve leden (met tuin) dus algauw minimaal € 200,-- (of eigenlijk nog
hoger ) zal zijn, dan is dat in guldens omgerekend (schrik niet) zowaar Hƒl. 440,74 (of dus nog
hoger).
Kijk, díe prijzen golden destijds natuurlijk niet voor de “tuintjes” in het binnenterrein circuit e.o.
Als die toen überhaupt al huurprijzen moesten opbrengen (?!?). Waarmee natuurlijk elke
vergelijking met ons mooie tuincomplex volkomen mank gaat. Echt niet te vergelijken en zeker niet
qua image en uitstraling.
Dat zijn meer dan twee uitersten in alle opzichten. Gelukkig maar!
*) De prijzen in onze kantine en het op het terras bij evenementen e.d. zijn gelukkig wel van een
normaal en betaalbaar niveau. En toch zal ‘t begrip “laveloos” ook achterwege blijven. Goed!
10 gulden is nu 4.53 euro

10 euro is nu 22.03 gulden
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H. vd Bos
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