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Het groenteam & onderhoud
Zaterdag 12 september stond er algemeen onderhoud gepland. Het groenteam deed een oproep op
Facebook. Er was dan ook veel te doen op ons tuincomplex! De woensdag ervoor werd de lijst met klussen opgesteld: dode bomen die opgeruimd moesten worden, onkruid wieden, werkzaamheden in de
fruittuin en bij de paddenpoel, houtsnippers rijden, een zieke tuinder helpen met wieden, stokken bij het
leifruit vastmaken, struiken en stronken rooien, hagen snoeien; de lijst was lang! Het leek een onmogelijke opdracht om dat allemaal in twee uur tijd klaar te spelen. Maar….
Om 10:00 uur had zich een grote groep
enthousiaste tuinders verzameld. Daaronder waren ook kandidaatleden! Het was
gezellig en de sfeer was meteen heel positief. De koffie en thee smaakten goed en
gaf een enorme energie (zou er een middeltje aan toegevoegd zijn?). In mum van
tijd was iedereen vol overgave aan het
werk.

Alles van de lijst werd aangepakt en meer dan dat! De samenwerking verliep zo gestroomlijnd dat er na
een uur hard werken en aanpakken al heel veel afgestreept kon worden. En nergens werd een onvertogen woord gehoord.
Iedereen dacht mee en zag overal werk, maar vooral zag iedereen ook oplossingen. Kettingzagen en benzine- heggenschaar werden in stelling gebracht en slimme houtwalletjes werden opgeworpen. Iedereen
was zo hard aan het werk dat sommigen zich om 11:00 uur
met moeite lieten overhalen om even te pauzeren voor een
lekkere kop koffie of thee. Na de pauze waren we vooral aan
het afronden en opruimen en konden we met elkaar met
veel voldoening vaststellen dat we samen de klussen allemaal hebben kunnen doen. Spaarnelanden zal nog flink werk
hebben aan het legen van onze groencontainers. Die zitten
echt helemaal afgeladen vol.
Maar het resultaat mag er zijn! Loop deze dagen nog eens
over het complex en ontdek zelf hoe mooi het is geworden.
Fantastisch dat we dit in zo’n korte tijd met elkaar hebben
kunnen bereiken.
Neem ook eens een ander pad of ga even in de fruittuin op het nieuwe bankje zitten. Vervolg je wandeling over het bospad langs de muur naar de paddenpoel en geniet van de sfeer. Of laat je inspireren door
eens andere tuinen te bekijken. Krijg je ideeën voor het algemeen groen op ons tuinpark? Laat het weten
aan het groenteam! Er zijn nog plekken die opnieuw beplant gaan worden en misschien zie je zelf plekken
die voor verbetering vatbaar zijn of waar het groenbeheer efficiënter, nuttiger, duurzamer of fraaier kan.
We horen het graag! Iedereen bedankt voor de geweldige inzet en graag weer tot de volgende keer!
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Uilenkasten
Op een zonnige zondag hebben twee leden van het Groenteam
de twee uilenkasten opgehangen die nog in de garage lagen te
wachten.
De eerste hangt hoog in de boom op de Jeu-de-Boulesbaan, de
tweede vormde een uitdaging. Een boom moet namelijk hoog
genoeg zijn en stevige horizontale takken hebben. Uiteindelijk
werd er een boom uitgekozen langs de stenen muur richting de
tweede parkeerplaats; hebben jullie hem al zien hangen?
Nu maar hopen dat ze gevonden worden door onze gevleugelde vrienden!

Hekken sluiten
De donkere dagen komen er weer aan en er zijn dus ook weer minder mensen op de tuinen. Denkt
iedereen er even aan dat de hekken op slot gaan? Eén enkele tuinder die nog met zijn auto staat geparkeerd kan tenslotte niet het hele terrein overzien en in de gaten houden, zeker niet als het wat donkerder
wordt. Dus: staat er maar één auto aan het eind van de middag? Doe dan het hek op slot. Iedereen met
een tuin heeft tenslotte een sleutel dus niemand wordt op- of buiten gesloten. Vast dank!

Tuinwinkel facturen
Beste leden, door Corona kon er dit seizoen niet
contant worden betaald in de tuinwinkel.
Al jullie aankopen zijn netjes genoteerd door de
vrijwilligers van de tuinwinkel.
De lijst hiervan (tot september) is inmiddels ingeleverd
bij de nieuwe penningmeesters en zij zullen de
komende tijd ervoor gaan zorgen dat jullie allemaal een
factuur in de mail krijgen. Uiteraard zullen de papieren leden deze factuur in de brievenbus thuis vinden.
Voor komend seizoen wordt er gekeken naar het aanschaffen van een PIN apparaat.
Cash betalen zal dan worden vervangen door pinnen;
dit scheelt veel tijd en moeite en is veel makkelijker
voor de boekhouding. We houden jullie op de hoogte.

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

Donatie fietsenrekken
Fijn, nieuwe fietsenrekken bij de kantine! Dat was wel
nodig. Gelukkig kostte het slechts één verzoekje richting
de Gemeente en een week later stonden ze er al. Heel
fijn en heel veel dank daarvoor.

Schaaldelen en hoge palen weer op voorraad!
Ja hoor, ze zijn er weer: schaaldelen én hoge palen om
de schaaldelen hekken 3 lagen hoog te kunnen maken.
Wilt u deze aanschaffen?
Loop dan even naar Andries ter Wolbeek van tuin 55
en/of Piet van Staveren van tuin 26; zij helpen u graag!

www.zaadhandelvanderwal.
www.bolster.nl

Tip van Andries: TUINTURF 40 LITER € 2,2

Corona (Covid-19) & activiteiten
Helaas zijn we nog niet klaar met deze pandemie! Vele activiteiten zijn afgelast, zo ook bij onze vereniging. Jammer maar het is niet anders. Voor de jaarlijkse kerststukjes activiteit en de nieuwjaarsreceptie
wordt nog gekeken naar een oplossing; we houden u op de hoogte!

Het groenteam maakt plannen en krijgt donaties
Wat is het groenteam lekker bezig op het complex! Overal waar je kijkt is wel
wat gaande: bij de fruittuin staat een bankje die gedoneerd is door een aardige familie uit Zandvoort; ze kwamen hem zelfs even brengen. Ook staat er
sinds kort een heuse picknickbank; ook gratis gekregen! Heel fijn dat Bob
Nehls hem even kon ophalen in Haarlem.
Op de hoek tegenover tuin 1 is alles leeggehaald; hiervoor is een leuk, groen
plan in de maak. Het is de bedoeling dat er daar elk seizoen iets in bloei staat.
Voor de Jeu-de-Boules baan wordt eerdaags ook een plan gemaakt; uiteraard
sámen met de boulers! Ook dit wordt vervolgd.
Heeft u een goed idee of wilt u helpen bij het groenteam?
Meld het dan bij de secretaris; u bent van harte welkom!

Burendag
Door alle corona maatregelen moest ook Burendag in aangepaste vorm. Het idee om vogelhuisjes te
schilderen werd met veel enthousiasme ontvangen maar de aanmeldingen kwamen traag op gang.
Negen kinderen werden uiteindelijk aangemeld en netjes door ouders en grootouders afgezet bij de
kantine. De corona veiligheidsmaatregelen werden daarmee netjes opgevolgd. Bij binnenkomst konden de
kinderen zelf limonade schenken uit een tapje en omdat creatief bezig zijn hongerig maakt, was er chips
en snoep. Terwijl de verf droogde werd er een wandelingetje gemaakt naar de fruittuin en paddenpoel; de
daar opgehangen nestkasten werden bekeken en er werd driftig geraden welke vogel in welk huisje hoort.
De uilenkasten waren zo goed verstopt dat ze bijna niet te vinden waren en die rare kast met een soort
"brievenbus" onderaan bleek voor vleermuizen te zijn!
Alle kinderen vonden hun beschilderde vogelhuisje zó mooi,
dat zij ze allemaal mee naar huis hebben
genomen om thuis in de tuin op te hangen! Wat zullen de
koolmeesjes daar blij mee zijn!
Omdat er nog voldoende nestkastjes over zijn én het gerucht
gaat dat de volwassenen óók wel willen schilderen, zal het
kantineteam zich gaan buigen over een datum en tijd om
deze workshop ook een keer voor de "grote mensen" te gaan
organiseren.

We houden u op de hoogte, check hiervoor uw mail,
de website en Facebook.

Klaverjassen
Na een raar eind van het klaverjasseizoen hebben we tóch zondag 27 september een kleine prijsuitreiking
gedaan. Met een hapje en een drankje was het best gezellig met 20 personen, uiteraard corona proef. We
hadden een aparte uitslag:
1ste plaats met 123445 punten Gonnie Hoogendoorn,
2 de plaats met 123360 punten Hans paap,
3 de plaats met 122446 punten Pieter Joustra.
De hoogste punten van het jaar Peter v/d Veer 5827.
De laagste punten de Poedel prijs met 3177 Myrna Hoogland.
De meeste marsen Gisela Brand met 45 stuks.
Wij hopen dat we in Januari weer mogen kaarten, alvast Prettige Feestdagen!
Hans, Mieke en Greet
3

Van de voorzitter….
Beste mede tuinders, het is inmiddels alweer 6 weken geleden dat het nieuwe bestuur is aangetreden.
Ik wil u danken voor het vertrouwen dat u ons gekozen heeft. Wij zijn meteen volle bak aan deze pittige
maar zeer leuke klus begonnen. Het hele bestuur heeft er echt zin in en we hebben al flink wat zaken
opgepakt waaronder de overdracht met het oude bestuur. Dit is prima verlopen en ik wil daarom Dirk en
Willem bedanken hoe zij hun taken tot de laatste dag hebben afgemaakt, complimenten hiervoor.
Zelf heb ik volgende week een gesprek met de gemeente over een aantal lopende zaken, die om
verschillende redenen stil zijn komen te liggen en nu weer snel opgepakt dienen te worden; denk hierbij
aan het snoeien van de bomen aan de dijk en het beschadigde hekwerk, plus nog een aantal andere zaken. Ik zal u hiervan op de hoogte houden en mocht er nieuws zijn zal ik dat in de volgende nieuwsbrief
met u delen en waar nodig eerder via de site.
Tevens zie ik dat er met veel passie aan de tuinen wordt gewerkt, of dit nu gaat om nieuwe hekwerken
om de tuinen als wel het snoeien van bomen en zelfs het verwijderen hiervan omdat de buren hier last
van hebben, top om te zien! Zo kan het dus ook. Ik zelf heb mij de laatste weken vooral bezig gehouden
met gesprekken met mede tuinders om eens goed in kaart te
brengen wat er allemaal speelt en geloof me dat is best veel
maar het doet mij deugd om te horen dat de mensen er echt zin in
hebben om er met z'n allen wat leuks van te maken. Natuurlijk
blijven er hobbels op de weg maar door naar elkaar te luister en in
gesprek te blijven met elkaar kunnen we dingen oplossen.
VOLKSTUINDERSVERENIGING
Hier wil ik mee afsluiten: praat vooral mét elkaar en wat minder
óver elkaar want op deze manier kunnen we met z’n allen fijn
blijven tuinieren en recreëren.
mvg en veel tuinders plezier
Charles

TIP
Volg de AVVN nu ook op Facebook!
Voor leuke tips, weetjes en filmpjes over tuinieren...
www.facebook.com/avvn.nl

ZANDVOORT
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www.VTVZandvoort.nl
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Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Charles Keur
Voorzitter@VTVZandvoort.nl
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