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Korte impressie van de jaarvergadering
Op dinsdagavond 10 november was er de gebruikelijke algemene ledenvergadering.
Het moment voor de leden en het bestuur om met elkaar te kijken hoe de vereniging er voorstaat, en
ook om te kijken of wij met elkaar de juiste beslissingen hebben genomen.
Na de opening van de vergadering door de voorzitter, de gebruikelijke vaststelling van de agenda, er
is door een van de leden een extra agendapunt toegevoegd, het gebruik van de motorpomp.
De agenda kende daarnaast twee nieuwe agendapunten, nl. de loterij als ook het uitreiken van de
gouden schoffel. Deze laatste is een zgn. wisselprijs die elk jaar aan een andere tuinder kan worden
uitgereikt.
Het financieel verslag was helder en duidelijk, wel staan er voor de komende jaren wat extra kosten
te wachten zoals een nieuwe HR ketel voor de verwarming, als ook een kleine (gebruikte) nieuwe
tractor.
De huidige tractor is toe aan een "rusthuis". Hij is zo goed als op.
De verwarming is een grote post op de begroting, een nieuwe HR ketel is noodzakelijk.
Er is een agenda punt opgenomen van één van de tuinders. De vraag was of het gebruik van de
motorpomp (voor het sproeien) in plaats van pas om 18.00 uur, met een uur vervroegd mocht worden
naar 17.00 uur.
Na stemming werd door de voorzitter
vastgesteld dat de vergadering zijn
toestemming gaf maar dat dit voor een jaar
op proef zou gedaan worden, in de
algemene ledenvergadering eind 2016, zal
een evaluatie plaats vinden.
De gouden schoffel werd uitgereikt aan de
fam. Said en Ziba Shamseddin, van alle
genomineerden (104) behaalden zij de
meeste voorkeurstemmen, zij ontvingen daar
naast ook heel veel applaus en instemming
uit de vergadering. De goudenschoffel was
voor hun inzet en betrokkenheid bij alle
tuinders die hun hulp en vriendschap hebben
gekregen gedurende het hele jaar.
De voorzitter (ad interim) maakt zich zorgen over zijn functie, hij hoopt in de volgende vergadering
met een nieuwe kandidaat te kunnen komen.
Ook doet hij een oproep aan die tuinders die hun tuin "misbruiken" om nu eens eindelijk hun tuin op
te ruimen en zo in te richten dat deze er fatsoenlijk uit gaat zien.
Als je geen tijd hebt, geef het dan op !
De tuinen 30 (dhr. Adriaanse) en 35 (dhr.Hamidovic) zijn voorbeelden zoals het niet moet maar ook
niet meer verder kan !
Het algemeen onderhoud vraagt extra man/vrouw kracht.
De voorzitter stelt vast dat de leeftijdsgrens van 75 jaar (dan hoef je geen verplicht onderhoud meer
te doen) dat deze leeftijdsgrens niet meer is vol te houden. Als je wel op je tuin kunt werken
(schoffelen-spitten-sjouwen enz. enz.) kun je dan niet meer deelnemen aan algemeen onderhoud ?
Er is altijd wel iets dat je wel kunt, en na afloop ??? Deelnemen aan de meest gezellige momenten
als koffie met koek in de kantine en het gevoel van samen de klus klaren en uit te kijken naar de
volgende keer.
De loterij was een succes, de presentatie en de prijzen gaven een leuke toevoeging aan de
vergadering.
Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen wel thuis.
Bij het verlaten van de kantine kreeg iedereen een zakje met bollen mee van onze imker Rieks
Bulthuis.
Hans Verbeek vzt
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Tuincommissie 10-11-2015
De opdracht aan te tuincommissie was de tuinen te gaan controleren, iets wat al
vele jaren niet wer d gedaan.

Waarop zou gecont roleerd moet en w orden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Op tuinen die na 1 mei nog niet teeltkl aar zijn.
Sterk verwaarloosde tuinen , tuinen met bouw afval, glas en plástic.
Tuinen met onkrui d al s kweek,zevenblad, heermoes en brandnetel.
De voorkant van de tuin moet zichtbaar netjes zijn.
Hoge bomen en hagen worden aangetekend.
Tuinen met weinig activiteiten zullen worden aanget ekend .

Dit is in de voorjaars vergadering bekend gemaakt.

De TC heeft dit jaar 2x gecontroleerd op 3 punten.
De controle was in m ei, de TC heef t gecontroleerd op:
Niet teelt klaar zijn, deze keer alleen gekeken naar kweek op te tuin en of de
voorkant van de tuin schoon is (uw visite kaartje).
Bij het doorgeven van de lijst aan het bestuur en een verkeer de brief naar de
betreffende leden is iets verkeerd gegaan. Dit gaf heel wat tumult.
Per brief is dit allemaal recht ge zet.
Alle begin is moeilijk, ook wij hopen, dat dit niet meer gebeur d.
De 2e controle was in oktober, eigenlijk wat laat.
Gekeken werd naar de tuinen met kweek, hebben zij er wat aan gedaan? en naar de
voorkanten van de tuin.
Met de tuinders die veel kweek op de tuin hadden cq hebben zal weder om
gesproken worden met het bestuur.
De tuinders waar van de voorkant niet net jes is, krijgen doordat wij TC laat waren
met controler en en door drukte door werk o.a. voor de vergadering nu even geen
brief .
W el word ver wacht dat de tuinders waar van de voorkant van de tuin niet netjes is
(deze zijn goed zicht baar), dat deze zo spoedig mogelijk in or de gemaakt wo rden.
Deze mededeling komt ook in het krantje.
De lijsten gaan en blij ven bij het bestuur. Zo heef t het bestuur inzicht in wie steeds
nalatig is en er een potje van maakt. Het bestuur kan dan handelen.
Het algemeen onder houd is goed ver lopen, er is veel werk verzet. Een min puntje is
dat er toch een aant al tuinders niet hebben meegeholpen, enkele er van al 2 jaar
niet.
Ed Spr uit is om gezondheids reden uit de TC gestapt. Hij heef t vele jaren voor de
ver eniging gewerkt. Ed Dank daar voor.
De TC zoekt dringend naar nieuwe TC leden die bereid zijn iets voor de
ver eniging te willen doen.
TC lid Roel.
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Wij feliciteren de volgende 43 jarigen in het 1e kwartaal van 2016

10-01
12-01
14-01
16-01
18-01
18-01
19-01
19-01
20-01
23-01
24-01
24-01
25-01
30-01
01-02
03-02
04-02
04-02
06-02
08-02
18-02
19-02
22-02
22-02
27-02
27-02
28-02
02-03
04-03
05-03
10-03
11-03
13-03
14-03
15-03
16-03
17-03
22-03
24-03
25-03
27-03
27-03
30-03

Naam

Straat

Tuin

Holt
Paap
Stobbelaar (hlp. T.25)
Paap
Hamidovic
Laan .(hlp. T.57)
Lotte (hlp. T.62)
Drommel
Loos
Lotte
Hooglander
Martens
Meier (hlp. T.17)
Shekoohifard
Harsta
Bodamèr
Vossen
Koper
Vessem (hlp. T.84)
Koper
Esveld
Bluijs
Kluitenburg
Adriaanse
Mettes
Hoogendijk
Gansner-Lotte (hlp.T.62)
Verhoeven-Schuiten
Boukes
Duijn
Drommel
Dolder (hlp. T. 91)
Zonneveld-Spruit
Blom
Shamseddin
Enderman (hlp. T.89)
Hesselink
Terol
Ten Caat-Lammers
Wijker
Haave de Jong
Verbeek .
Dalen

Flemingstraat
Tjerk Hiddestraat
Fahrenheitstraat
Wilhelminaweg
Celsiusstraat
Dr.C.A. Gerkestraat
Keesomstraat
Dr.J.G.Mezgerstraat
Prinsenhofstraat
Langelaan
v.Speijkstraat
v.Lennepweg
Vuurboetstraat
Lorentzstraat
v.Lennepweg
Tolweg
Brederodestraat
A.J.v.d Moolenstraat
Helmersstraat
Piet Leffertsstraat
Hobbemastraat
H. Heijermansweg
Witte Veld
A J.v.d.Moolenstraat
Celsiusstraat
v.Speijkstraat
Zandvoortselaan
Flemingstraat
Tollensstraat
W.Gertenbachstraat
Dr.J.G.Mezgerstraat
Fahrenheitstraat
A.J.v.d.Moolenstraat
Celsiusstraat
Flemingstraat
Celsiusstraat
Lorentzstraat
Celsiusstraat
v. Speijkstraat
Zr. Dina Brondersstraat
Max Euwestraat
Fahrenheitstraat
Keesomstraat
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24
101
67
35

62
97

16
40
88
23
93
64
39
100
58
30

18

12
48
11
104
20
103
28
3
43
36
19

Onze Belgische tuinvriend.
Onze vriend ging laatst naar z’n huisarts en hij had een lijstje met klachten bij zich.
“Ik heb alles maar even opgeschreven want anders vergeet ik iets op te
noemen.”
Hij citeerde: “Last in m’n linkeroor; pijn in m’n rug, beetje hinder van
constipatie en ik ben vaak onverwachts nogal chagrijnig.
Ik heb daar zelf geen last van maar dat moest ik van mijn vrouw erbij
schrijven….!”
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Een aardappel samen met een tomaat, kan dat ?
Een paar jaar geleden nam ik u in een berichtje mee naar de
wat mistige wereld van de plantveredelaars.
In Nederland is een heel bekend instituut dat zich hiermee
bezig houdt, dat is verbonden aan de universiteit van
Wageningen.
Maar mijn berichtje was gebaseerd op een artikel dat
verschenen was in een Engelse krant.
Met veel ophef werd geschreven dat er een bijzonder
"huwelijk" was geweest tussen een tomaat en een aardappel.
Hoewel beide behoren tot de plantenfamilie der nachtschade
achtige, is de combinatie, tussen een aardappel en een
tomaat niet direct iets wat voor de hand ligt.
Maar volgens het artikel was na onderzoek gebleken dat het
alle verwachtingen overtrof.
De plant gaf ruim vijf kilo aardappelen als ook een ruime
hoeveelheid smaakvolle tomaten.
Het probleem was wel dat het oogsten van de aardappelen
moest wachten tot na het oogsten van de tomaten.
Ook kon je alleen maar plantjes kopen bij de betreffende
firma, het zelf zaaien was onmogelijk, er was zelfs een
uitvoerverbod voor de plantjes, omdat de "plantenwereld" wel
even op zijn kop stond.
Ik was dan ook zeer verbaasd toen ik in het voorjaar
werd aangesproken door het echtpaar Willem en Alette
Bol (van tuin 27), zij hadden iets heel bijzonders.
Eerst dacht ik dat zij mij wilden laten zien hoe zij hun
paradijsje in een paar jaar hadden opgebouwd, maar
nee, zij wilden mij meenemen naar hun kasje achter in
de tuin, zij wilden mij een plant laten zien die zowel
tomaten als ook aardappelen gaf. U begrijpt het, ik stond
in opperste verbazing.
Mijn eerste reactie was dan ook, hoe komen jullie aan
deze plant ?
Volgens Willem, gewoon via het internet.
Met heel veel zorg en liefde van Alette voor deze plant,
was het de bedoeling om eind van de maand augustus
de aardappelen uit de grond te halen als de laatste
tomaten waren
geplukt.
Zij beloofde mij
dat zij mij
zouden roepen als de tomaten gingen rijpen, zodat ik het
biologische wondertje zelf kon zien en proeven.
De tomaten waren niet groot, maar heerlijk van smaak.
Ook hebben zij mij laten zien hoeveel aardappelen er aan
deze plant groeiden. OKE, de vijf kilo was wat overdreven,
maar het waren er meer dan voldoende om Willem en
Alette in verbazing te laten staan.
Dat de plant in de kas moet staan, maakt hem natuurlijk
ook kwetsbaar, je moet wel een hele grote kas hebben om
je wintervoorraad met deze planten aan te kunnen vullen.
En het huwelijk tussen die tomaat en die aardappel ?
Ik geloof meer in het huwelijk tussen Willem en Alette,
daar heb je geen kennis van de biologie voor nodig !
Hans Verbeek vzt
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VRIJDAG DE DERTIENDE………
Wat probeert men op deze alom bekende angst- c.q. ongeluksdag na te laten? Of te voorkomen?
De bekendste voorbeelden zijn het liever niet zien van zwarte katten en/of niet onder een ladder
doorlopen. Van oudsher heeft deze angst te maken met onwetendheid, onbegrip en onzekerheid.
En kwetsbaarheid is moeilijk te verwerken. Kan men moeilijk mee omgaan. ’n Lastig gevoel.
Men zoekt dus enige veelal gefantaseerde redenen die dit zouden kunnen veroorzaken.
Om meer grip op gebeurtenissen te hebben.
Angst is toch ook wel nuttig. Daardoor is men op zijn of haar qui-vive en alerter/voorzichtiger.
Kijkt beter uit en dat komt dus door angstgevoelens.
U ziet: elke situatie heeft z’n voordelen. Je moet ze wel zien. Want dan wordt oplettendheid
gemobiliseerd. En dat kan geen kwaad.
De genoemde en eigenlijk gefingeerde angstvoorbeelden slaan vaak nergens op maar creëren dus
toch de nodige oplettendheid. Goed!
Enige onzekerheid is nooit te voorkomen; gewoon accepteren als een onontkoombaar facet in het
dagelijkse leven. Natuurlijk speelt de omgeving en situatie waarin men verkeert hierin een rol. *).
De mate van “angst” wordt daar bepaald. Toelaten van “angstgevoelens” is onvermijdelijk en dus
zelfs gewenst.
Men kan de aanhef van dit artikel zien als een vorm van bijgeloof. Maar vrijdagen op de 13e van de
maanden in het jaar komen niet zo vaak voor. Dit jaar toevallig toch 3x; volgend jaar is dat slechts
alleen op 13 mei. Valt gelukkig mee!
vrijdag 13.11.15 J.B.
*). Op Uw eigen tuin en op het –complex doet zich dat niet zo vaak voor en dat heeft men dan nog
bovendien vaak in eigen hand. Oók goed!

Aanvulling artikel VRIJDAG

DE DERTIENDE…..

Dit impulsief gemaakte artikel op en over deze alom bekende datum stuurde ik meteen ’s avonds
zoals gebruikelijk als bijlage per e-mail naar hoofdred. Jaap V. Dat is een bekend procedé.
’t Gaat over dingen die uitgerekend vooral op die dag tegenzitten of het hebben van pech e.d.
En de vaak overbodige angsten die men over gefingeerde/denkbeeldige voorvallen kan hebben.
In de verste verte was niet te bedenken dat er later op deze avond sprake was van een
buitengewoon extreem bizar en nooit te voorspellen uiterste op dat gebied.
’t Gaat dan natuurlijk over de ongelooflijke wrede en mensonterende terroristische aanslag in Parijs.
Dat is even andere koek (oneerbiedig opgemerkt) dan de”normale” afwijkende en mogelijke
gebeurtenissen op bedoelde vrijdagen de dertiende. Geldt natuurlijk ook voor de mate van publiciteit
die het logische gevolg daarvan zijn. Evenmin te voorspellen.
Maar als men dan toch de keus zou hebben tussen de “normale” mogelijke
verrassingen/gebeurtenissen en “angsten”op bedoelde dag of deze terecht wereldwijd bijzonder
bekritiseerde gebeurtenis uit het stenen tijdperk, dan is een keus gauw gemaakt. Gelukkig!
J.B.
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Jeu de boules club – dames en jeu de boules club – heren.
Het was weer zover, zaterdag 14 november om 14.00 uur kwamen beide clubs tezamen voor de
jaarlijkse ” Spelletjesdag ”. 23 Dames en heren hadden zich opgegeven en onder de bezielende
leiding van Lida en Theo waren 5 teamcaptains aangewezen om de zaak te laten runnen. Per team
4/5 personen.
De volgende spellen waren uitgezet Darten: 3x2 gooien, Golfspel [met golfstick] 3x7ballen, Bal
gooien [op 15 bussen] 3x5 ballen, Jeu de boules 5 spellen met 2 ballen , Speelbak 3 x 5 ballen over
de grond. Sjoelen 2x 3 beurten.
Om ongeveer 17.00 uur waren we allen uitgespeeld na de hele middag elkaar afgewisseld te hebben
bij de diverse onderdelen.
Uitslag als volgt:
Darten:
1. Lida,2. Ylfa,3. Mieke.
Golfspel :
1+ 2 Andries, Cor, 3. Wilem Duiv.
Bal gooien :
1. Lida en Andries, 3. Koet.
Jeu de boules : 1.Cor 2. Ahmet 3. Wil Duiv. en Willem v. D.
Speelbak :
1. Almin 2. Jaap 3. Gerard de W.
Sjoelen :
1: Ylva 2. Hans 3. Cor.
En algehele winnaar Cor van de Laar. 2. Lida Koper en 3.Ylva Paap.
Poedelprijs Nel de Boer.
Allen werden verwend met een kadobon
Er waren heerlijke hapjes, wat het spelen met een drankje toch bijzonder maakte doordat er een
vrolijke stemming was. Om 18.oo uur kwam Theo met een enorme voorraad Chinees voedsel binnen
wat we aan een lange tafel daarna hebben genuttigd!! IJS toe !!! Het werd een gezellige avond.
Hedi en Engel weer hartelijk bedankt voor de goede zorgen en de service!!! We hopen weer op het
volgend jaar!!
Wvd 28-11-15

Geslaagde Vismaaltijd
Er moesten 65 tongen, 36 scharren en 52 lekkerbekken gebakken worden.
Engel had in IJmuiden bij de visafslag alle vis vers gehaald.
Er hadden zich 57 mensen opgegeven voor de vismaaltijd, het max aantal is 60 dus hoefde er
niemand teleurgesteld worden.
Het voorgerecht was een overheerlijke haringsalade, gravad zalm, eitje met spekbokking en mousse
van makreel .
Bij de gebakken vis werd aardappelsalade met stok brood, eigengemaakte kruidenboter en
biologische groene salade van de eigen tuin geserveerd.
Als toetje was er ijs met slagroom. Jammie jammie.
Het was weer een heerlijke vismaaltijd
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders
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Een modern kerstverhaal
Mimi heet ze. Ze is gevlucht voor de oorlog en het geweld in haar eigen land.
Haar verhaal is te vreselijk voor woorden. Ze is zwanger na een verkrachting in haar eigen land.
Na haar aankomst op Schiphol gaat ze met de trein op reis naar haar bestemming.
Ze heeft van de mensensmokkelaar een briefje met een telefoonnummer gekregen.
Dit briefje zit in haar broekzak. Tijdens de treinreis wordt ze van haar weinige bezittingen beroofd.
Bij de kaartjescontrole heeft ze niets, geen kaartje, geen geld, papieren en geen bezittingen en wordt
ze overgedragen aan de politie. Omdat ze niet kan aantonen wie ze is, wordt ze na een verblijf van
enkele dagen in de politiecel ondergebracht in de gevangenis.
Hier verblijft ze enkele maanden en wordt ze, ongeveer
6 weken voor haar bevalling met wat geld op straat gezet.
Na een telefoontje, blijkt ze nog steeds welkom te zijn op
het adres dat ze heeft gekregen.
Ze besluit alsnog naar haar oorspronkelijke bestemming te
reizen. Ze wordt opgehaald op het station door een dame
die vreselijk schrikt als ze de hoogzwangere Mimi ziet.
Ze verblijft in een voor haar vreemde stad, waar ze zwaar
huishoudelijk werk doet tegen kost en inwoning.
Als Mimi haar ‘weldoenster’ vertelt dat ze buikpijn heeft, wordt ze zonder pardon op straat gezet.
Gewoon met de kleren die ze aan heeft, een shirt, broek en schoenen. Geen ondergoed, geen
sokken, geen jas en het is hartje winter.
Drie dagen zien mensen haar rondzwerven in de stad. Ze leeft van hetgeen de mensen in de
prullenbakken gooien. In de nacht van 23 op 24 december wordt ze door een stel mensen onderkoeld
in een steegje gevonden. Zij bellen een ambulance en Mimi wordt naar het ziekenhuis gebracht.
Al jaren werkt ik de kerstdagen en al jaren doe ik nachtdienst op de couveuse afdeling. Dit jaar begint
mijn dienst op 23 december en ik moet 5 nachten werken. Het is rustig op de afdeling en rond 1.00
uur wordt er gevraagd of naar de verloskamers kan komen.
Dit keer geen spoedgeval, maar wel een noodgeval. Ik wordt nu gevraagd omdat ik al jaren als
vrijwilligster bij Vluchtelingenwerk Nederland werk.
Er is met de ambulance een 19 jarig meisje binnengebracht dat illegaal in Nederland verblijft.
Op de verloskamers ligt ze daar als een hoopje ellende. Na overleg met mijn collega’s mag ik bij haar
blijven.
Het arme kind is door en door koud. Ze wordt aan het CTG gelegd om de baby te controleren.
Die maakt het beter dan haar moeder. Mimi krijgt warme kruiken, warme dekens en warme thee.
Uitgeput valt ze in slaap, maar ze schrikt geregeld wakker en is dan angstig. Ik ga zo dicht mogelijk
bij haar zitten en ze pakt mijn hand, trekt die onder de dekens en klemt hem met 2 handen tegen zich
aan.
Uiteindelijk valt ze in slaap tot 8.00 uur. Ze heeft het nu lekker warm, alle controles zijn goed en Mimi
mag naar de kraamafdeling.
Angstig vraagt ze mij in het Engels of ze weer op straat moet. Ik stel haar gerust en als ze op de
kraamafdeling is geïnstalleerd, ga ik naar huis om te slapen.
Voor ik ga slapen bel ik met de coördinator van Vluchtelingenwerk om te vragen of zij voor een
opvangplek na de bevalling kan zorgen.
Om 14.00 uur wordt ik gebeld, dat de weeën zijn begonnen. Mimi is bang en vraagt steeds om mij.
Mijn man heeft ondertussen al een toilettas met inhoud voor haar gekocht.
Ik vertrek dus weer richting ziekenhuis. Mimi pakt blij mijn hand als ik aankom. Ze mag nog rondlopen
en samen wandelen we op de gang, onderbroken door de weeën. Het wordt een lange dag en een
nog langere nacht. Mijn collega’s geven aan het werk goed aan te kunnen en ik mag bij Mimi blijven.
Tegen de morgen wordt na een zware bevalling wordt het kerstkindje Hope geboren. Mimi is uitgeput,
maar dolgelukkig en legt Hope meteen aan haar borst. Als Mimi en haar dochter verzorgd zijn en ik
ze samen naar de kraamafdeling heb gebracht, kan ik ook tevreden naar huis en gaan slapen.
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’s Middags ben alweer bij haar. Ik heb een telefoontje van mijn afdeling gehad dat ik vrij krijg omdat
het zo rustig is. Mijn collega’s hebben van alles verzameld en Mimi ligt met een mooie pyjama aan in
bed, Hope ligt tevreden te slapen in het bedje naast haar. Mimi mag met Hope tot na de Kerst in het
ziekenhuis blijven.
Collega’s hebben collega’s gebeld en Hope krijgt een aardige babyuitzet. Mimi is echt een schat van
een meid, die zelfs het hart van de felste vluchtelingen tegenstanders weet te veroveren.
Op 27 december geef ik als getuige bij de bevalling Hope aan bij de gemeente. Helemaal zonder slag
of stoot gaat dat niet, want Mimi heeft geen papieren. Hetgeen ze in de gevangenis heeft gekregen,
is nog bij haar ‘weldoenster’, die helaas niet te achterhalen is.
Daarna haal ik Mimi en Hope op in het ziekenhuis. Ik breng haar naar een Asielzoekerscentrum in
Brabant. Verdrietig nemen we afscheid van elkaar. In korte tijd hebben we toch een bijzondere band
gekregen. Van een lieve kennis heb ik een prepaid mobieltje gekregen, compleet met beltegoed. Zo
kunnen we gemakkelijker met elkaar in contact blijven.
We bellen geregeld, ik meestal naar haar, zodat haar beltegoed gespaard blijft. Mimi komt nog één
keer met de trein naar me toe, want ze moet een uitreksel van het geboorteregister bij de burgerlijke
stand hebben.
Dat moet ze persoonlijk hier halen. Samen brengen we de dag door bij me thuis. Met haar en Hope
gaat het goed. In het centrum heeft ze het best wel naar haar zin, de meeste mensen zijn aardig. De
papieren zijn nodig omdat ze binnenkort wordt overgeplaatst, waarheen is nog niet bekend. ’s Avonds
na het eten breng ik haar weer terug. Er volgt weer een emotioneel afscheid. We houden contact, al
gaat daar soms weken overheen. Als ik haar weer bel, krijg ik een man aan de lijn. Hij verbreekt het
contact als ik naar Mimi vraag. Steeds als ik weer bel, wordt mijn oproep weggedrukt. Ik krijg geen
contact meer.
Ik bel het asielzoekerscentrum, maar daar willen ze me alleen vertellen dat Mimi weg is. Waarheen of
hoe mogen ze niet zeggen. Als ik een paar dagen later vrij ben ga ik er persoonlijk heen. Ook nu krijg
ik verder niets te horen. Via mijn netwerk bij vluchtelingenwerk word ik ook niet wijzer. Het enige dat
we weten is dat Mimi met Hope plotseling is verdwenen. Ze wordt wel door de politie gezocht. Tot nu
toe zonder resultaat. Ik hoor nooit meer iets van haar. Ik ben wel bezorgd, maar verder machteloos.
Mimi, hoe zou het nu zijn met jou en Hope. Leven jullie nog? Ik heb niet eens meer jullie foto’s, want
die zou je me nog sturen. Ik denk nog geregeld aan jullie, vooral in de dagen rond Kerstmis.
Thea
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Zandvoortmeeuwen 75 jaar (door Harry Opheikens)

Komend jaar bestaat Zandvoortmeeuwen 75 jaar. Sorry voor de oude vertrouwde clubnaam, want
tegenwoordig is het natuurlijk S.V. Zandvoort. Er wordt al hard gewerkt aan een jubileumboek, maar alvast een
stukje historie kan nooit kwaad. Hoewel we tegenwoordig al met 4 jaar kunnen voetballen bij een club, begon
het vroeger bij de pupillen en ikzelf was al 9 jaar voor ik het fraaie geel/blauwe shirt met de bekende V aan kon
doen. Ik woonde aan de van Lennepweg en kon vanaf de flat zien of het voetbal wel of niet door ging. Buiten de
bekende Kuil bij het station hadden we natuurlijk ook een ‘kuil’ tussen de van Lennepweg en de Vondellaan met
drie velden met als kantine het al aardig versleten houten gebouwtje met rechts van de bar de toegang tot een
aantal kleedhokken. Ik noem het even hokken, want, met de luxe kleedkamers van tegenwoordig, was het toen
aardig behelpen in de houten ‘keet’.
De oprichting geschiedde in 1941 van zvv Zandvoortmeeuwen. Vaak wordt 1 augustus vermeld als datum van

oprichting maar de handgeschreven notulen van de “Oprichtersvergadering” geven 12 september 1941 aan.
Dat zal de datum in 2016 zijn voor de viering van het 75-jarig jubileum. In het te verschijnen jubileumboek
komen veld- en zaalvoetbal, handbal, Zandvoortmeeuwen en Zandvoort’75 en ook de verschillende
sportcomplexen aan bod.
Oprichtingsvergadering van ZANDVOORTMEEUWEN in 1941
De oprichtingsvergadering werd gehouden op 12 september 1941 in het gebouw “Ons Huis” te Zandvoort.
Burgemeester van Alphen opende als voorzitter deze vergadering. De voorzitter deelt mede dat wel niemand
bezwaar zal hebben tegen de fusie. Zandvoort is te klein voor twee verenigingen (Zandvoort en Zeemeeuwen).
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Deze fusie was ook gunstig om de financiën voor de gemeente te verbeteren.
Voor het eerste jaar werd het volgende bestuur aangezocht: Voorzitter: P.J. van IJzendoorn; P. Schaap; H.de
Jong; Secretaris: J.N. Huijer; Penningmeester: Van Rouendaal.
De contributie werd vastgesteld op f 0,20 per week voor leden en f 0,15 per week voor junioren en f 0,10 per
week voor adspiranten. Nu nauwelijks nog voor te stellen met contributies van meer dan € 200,00 per seizoen.
Het eerste elftal werd ingedeeld in de 3e klasse. De kleding zal bestaan uit de Zandvoortse kleuren, n.l. geel
shirt en blauwe broek. Voor een shirt is nodig 8 textielpunten, welke in te leveren zijn bij dhr. E. Loos,
Swaluëstraat.
Als naam stelt de voorzitter voor de naam “Zandvoortmeeuwen”, daar dan de naam Zandvoort beter in uit komt.
Nog worden de namen D.S.S. en Zandvoort naar voren gebracht doch beide namen stuiten op bezwaren.
De burgemeester zegt, dat hij dit jaar hierin dan ook het besluit zal nemen en deelt mede, dat de naam
Zandvoortmeeuwen voor dit jaar gevoerd zal worden.
U kunt het hele verslag lezen op de website van SV Zandvoort.
Eigen carrière
Zelf ben ik op mijn negende jaar begonnen in
de pupillen. Tegenwoordig mag je al gaan
voetballen met je vierde en speel je bij de
mini’s of welke benaming een club er ook aan
geeft. Ik heb het zelf 25 jaar volgehouden bij
Zandvoortmeeuwen en vele mooie momenten
meegemaakt, inclusief natuurlijk dat jaarlijks
terugkerende zaalvoetbaltoernooi, maar daar
later wat meer over. Ik heb 25 jaar met veel
plezier gevoetbald, totdat blessures een
verder voetballen een halt toeriepen.
Het is haast niet voor te stellen dat de club in
“mijn” tijd nog 12 zondag elftallen had en nu
helemaal geen zondag meer heeft. Daarnaast

Deze foto komt vanaf Facebook, een prachtig tijdsbeeld met de vierkante
houden palen en de flats in een vergevorderde bouwfase.

had je ook nog de beide andere voetbalverenigingen TZB en
Z’75.

Zondag 5 van een tijdje terug met o.a. mijn
persoontje

Om toch een beetje een beeld te kunnen geven van de club heb
ik ook gekeken naar de site van sv Zandvoort. Wat zeker fraai
was bij de club waren beide locaties. De prachtige kuil op de

Vondellaan, overigens zowel veld 1 als 2
lagen in een kuil, maar ook de velden 3, 4
en 5 aan de van Lennepweg lagen verlaagd.
Daarnaast natuurlijk de heerlijke oude
kantine en kleedkamers, waarin de fam. Jan
van Duyn de scepter zwaaide.
Rechts het huidige beeld, bebouwing aan de Van
Lennepweg.

Media
Tegenwoordig staan alle wedstrijden,
standen en andere relevante informatie van
een club op fraai uitgedoste websites. Ikzelf
ben webbeheerder bij het Heemsteedse
RCH, waar toch ook vele
Zandvoortmeeuwers hebben gevoetbald.
Het is een mooi medium en aardig actueel,
maar hoe anders ging het jarenlang bij
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Zandvoortmeeuwen. Daarbij kregen we wekelijks het papieren krantje van (meestal) 4 pagina’s: De
Zandvoortmeeuw. Elke week weer in elkaar gezet door de firma van Petegem.(en dat ging toen heel anders
dan de tegenwoordige moderne druk/ printmogelijkheden) Het plaatje hieronder is al van de 28ste jaargang en
hebben we het over 1994.
Gelukkig zijn alle jaargangen in gebonden vorm bewaard gebleven.

De 1e wedstrijd in Zandvoort
In januari van het jaar 1901 werd in Zandvoort de eerste officiële voetbalwedstrijd gespeeld tegen een elftal van
Z.V.V. uit Zaandam. De eerste voetbalclub heette Zandvoortse Football Club en de zoons van Dr.Gerke waren
de eersten die dit clubje vormden. Onze toenmalige ere-voorzitter, de heer C. Slegers, mocht toen ook
meespelen. Hij was 13 jaar. Ze moesten spelen, maar er was een man tekort, dus mocht hij meedoen. Het elftal
bestond uit : K. Kemp; E. Koper; Jan Heck; A. Koper; v. Petegem; Floor Koper; J. Groen; C. Beekhuis; J.v.d.
Werff; C. Slegers en K. Gerke. Men speelde enkele vriendschappelijke wedstrijden, want veel voetbalklubs
bestonden er toen niet, daar de voetbalsport in opkomst was. Het bestuur bestond toen uit: K. Gerke; C.
Slegers; E. Koper en J. Heck.
De eerste wedstrijd van de fusieclub was in 1941, waarvan we een verslagje terugvonden in het Haarlems
Dagblad in het Noord Holllands Archief dat u hier
links kunt lezen.
Veertig jaar in Meeuwenvlucht
Jubileumkrant van De Zandvoortmeeuw d.d 1
augustus 1981. E. van Petegem aan het woord.
“Het belangrijkste doel dat bij de fusie tussen
Zandvoort en Zeemeeuwen voor ogen heeft
gestaan, is door deze samenvoeging tot één grote
vereniging en daardoor beter voetbal te komen.
Veel zal er destijds zijn gepraat en vergaderd
voordat op 1 augustus 1941 het ideaal van de
toenmalige burgemeester H. van Alphen, om tot
eenheid in de voetbalgelederen te komen,
werkelijkheid werd. Zandvoortmeeuwen was
geboren, met een bestuur van 18 personen, terwijl
tot voorzitter werd benoemd de heer P.J. van
IJzendoorn, een der leidinggevende personen
destijds in het Zandvoortse politiekorps.
Het nieuwe Zandvoortmeeuwen had een geweldig
eerste team dat in seizoen 1942/1943 in een
beslissingswedstrijd door HFC van het
kampioenschap werd afgehouden.
Vermeldenswaard is dat het 2e en 3e in de reserve
3e klasse der KNVB speelden, terwijl het 4e
uitkwam in de 1e klasse van de Haarlemse Bond.
De eerste jaren van deze jonge vereniging zijn ongetwijfeld op organisatorisch gebied zeer zwaar geweest.
Nederland en ook Zandvoort was bezet gebied, met alle ellende van dien. Toch slaagde men erin de zaak
draaiende te houden, waardoor na de bevrijding in mei 1945 aan de opbouw der vereniging kon worden
begonnen. Vraag niet hoeveel zorgen men destijds heeft gehad om financieel rond te komen, maar men wist
het steeds te klaren. Een goede trainer moest er komen om betere resultaten te kunnen behalen. Een
trainingsfonds (met als grote stimulator bestuurslid Engel Loos) werd in het leven geroepen en dat leidde
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tenslotte tot het in dienst nemen van een goede trainer.
Al direct toen er Toto gespeeld kon worden (o.a. de Alkmaar Toto) was onze vereniging er als de kippen bij om
dit ook voor ons mogelijk te maken. De opbrengst daarvan betekende meer geld voor de vereniging en meer
geld voor ontplooiing. Ook hierin was de fam. Loos een der initiatiefnemers. Momenteel wordt er door
Zandvoortmeeuwen met TZB, ZRB en OSS in “Stichting Toto/Lotto Zandvoort 10-3” samengewerkt, met van
onze kant de heren P. Dijkstra, A. Paap, L. Paap en H.J. Schutte.
De vereniging groeide gestaag. In september 1946 werd op verzoek van de gebrs. De Graaf gestart met
het zaterdagvoetbal, eerst een, later twee en meer teams. In 1954 kwam er een afdeling Handbal, die toen
nog uitsluitend op het veld speelde en domicilie had op complex Van Lennepweg. Op 1 januari 1955 werd de
supportersvereniging Geel-Blauw opgericht, op initiatief van dhr. M. Weber, die voorzitter werd. Men
organiseerde lezingen, feest-, snert- en kienavonden en bezocht de uitwedstrijden van het eerste team, eerst
per trein, later per touringcar. Geel-Blauw heeft in haar glorietijd wel 200 leden geteld. De gestegen welvaart
bracht o.a. meer auto’s op de weg en minder animo om gezamenlijk de uitwedstrijden te bezoeken. Geel-Blauw
werd tenslotte in 1974 opgeheven en de nog resterende gelden gestort in het bouwfonds van het Kapklusgebouw Van Lennepweg.
De behoefte aan een geregeld verschijnend clubblad deed zich gevoelen. Gé Beenhakker, later geassisteerd
door Jan Visser, liet geregeld een gestencilde “Zandvoortmeeuw” verschijnen. Maar op 4 december 1957
verscheen de eerste gedrukte Zandvoortmeeuw, zoals we die nu nog kennen. Initiatiefnemers daar toe waren
de heren G.H. Beenhakker, G. H. Halderman, H. Keuning, Fr. Ipenburg, R. Kerkman, Jb. Koper, P. Koper en J.
Visser, waaraan later werden toegevoegd de heren E.N. van Petegem en J. v.d. Steen. Destijds zaten in de
plakploeg de dames N. Koper en A. Terol en die hebben daarin nog steeds zitting. De redaktie is aanmerkelijk
kleiner geworden en bestaat uit de heren B. Schut, E.N. van Petegem en invaller J.G. Bisenberger.
Gaandeweg kwam er meer leven in de vereniging. Vooral het jeugdvoetbal nam een enorme vlucht en dat
leidde ertoe dat Zandvoortmeeuwen met voetbal- en handballeden tezamen op weg was naar de duizend
leden, welk aantal men overigens niet wist te halen”.
Overdekte tribune Vondellaan ’58-‘59
Er stond een tribune voor circa 500 personen en
men kreeg van de gemeente Zandvoort een
lening, met goedkeuring van Gedeputeerde
Staten, van f 12.100,- om deze tribune te
overkappen. Bij nadere beschouwing wilde men
de capaciteit vergroten tot circa 1.000
zitplaatsen. Dit zou uiteraard meer geld gaan
kosten.
In De Zandvoortmeeuw van 20 augustus 1958
wordt melding gemaakt dat de bouw van de
overdekte tribune is goedgekeurd. In een
volgende uitgave worden er diverse
mogelijkheden ter financiering voorgehouden en
zelfs wordt melding gemaakt van bouwen met
‘losse betonblokken’ omdat men niet uitsluit dat
in de toekomst, door woningbouw (40 jaar jaar
een feit), verhuist moet worden en men de
tribune dan mee kan nemen.

Mooi tijdsbeeld (van de website van sv Zandvoort)

6 September 1959 , ingebruikneming
overdekte tribune ,,Deze steen symboliseert,
wat vrijwillige arbeid vermag” uit De
Zandvoortmeeuw, 2e jaargang no. 34, 9
september ’59)
Zondag 6 september j.l. was het dan zover. De
door onze eigen leden in hun vrije avonduren
gebouwde overdekte tribune werd officieel in
gebruik genomen. Er waren velen aanwezig toen
onze voorzitter, dhr. D. Petrovitch, om 14.00 uur
een hartelijk welkom uitsprak, in ‘t bijzonder tot
burgemeester Mr. H.M. van Fenema, wethouder
A. Kerkman, gemeentesecretaris W.M.B.
Bosman, vele raadsleden, hoofden van takken
van dienst, de vertegenwoordigers van H.V.B.
en K.N.V.B. en de besturen van diverse
verenigingen.
Een overdekte tribune met vele looppaden
- 18 -

rondom het veld. 65.000 stenen werden in de tribune verwerkt, waar in totaal 6.000 werkuren mee heen gingen,
terwijl leden van 4 t/m/ 83 jaar hebben meegewerkt. Door de straatmakers werden maar liefst 130.000 stenen
gelegd. De tekeningen op de achterwand van de tribune die deze geschiedenis symbolisch voorstellen, werden
gemaakt door dhr. Smit, kunstschilder, naar een idee van dhr. Niesink, reclame-expert te Haarlem.

Klapklus
Een andere grote bouwklus gebeurde bijna 20 jaar later. Hoewel de oude kantine en kleedkamers aan de van
Lennepweg heerlijke voetbalsfeer uitstraalde, werd het te klein en ook hygiëne e.d. gingen een rol spelen. Tijd
voor een nieuwe klus en ook nu werd dat met vereende (verenigings)krachten opgebouwd. Ik citeer hier uit De
Zandvoortmeeuw, 18e jaargang no. 4 - 2 oktober ’74.
Na ruim 2 jaar van meer dan intensieve inspanning was het dan zover, de opening van ons nieuwe
jeugdclubhuis. Als ik schrijf van 2 jaar inspanning is dat zeer simpel uitgedrukt, het is eenvoudig niet mogelijk
om in woorden uit te drukken wat hier gepresteerd is, immers er is een clubhuis gebouwd wat aan de meest
comfortabele eisen voldoet. Het is onmogelijk om in dit relaas een overzicht te geven hoe alles tot stand is
gekomen, een overzicht hiervan wordt gepubliceerd.
En nu de opening met daaraan verbonden de receptie, inderdaad wij hadden op veel belangstellenden
gerekend maar zoveel mensen konden in de nieuwe kantine geen plaats vinden, daarom moesten de
toespraken in de openlucht plaats vinden.
Na een kort openingswoord van voorzitter N. Wertheim werd het woord overgenomen door oud-voorzitter E.
Paap zoals bekend nauw betrokken bij de bouw van dit project. E. Paap bracht voor alles hulde aan iedereen
die vrije tijd en geld beschikbaar had gesteld om dit gebouw te verwezenlijken. Nadat dhr. E. Paap de sleutels
van het nieuwe gebouw had overhandigd aan dhr. Wertheim, werd de vlag van de Kapklus gestreken om plaats
te maken voor de vlag van Zandvoortmeeuwen. Dit symbolische werk werd verricht door Arie, de zoon van Jan
Paap.
In zijn toespraak stak Burgemeester Nawijn zijn bewondering niet onder stoelen of banken, veel woorden van
waardering sprak hij namens de gemeente. Burgemeester Nawijn dankte de gemeenteraad voor het renteloos
voorschot wat zij aan ZVM had gegund, het resultaat was overtuigend aldus de heer A. Nawijn.
Ex-wethouder N. Janssens die zo nauw betrokken is geweest bij de gehele bouw waardeerde het vooral dat in
deze tijd van commercie er toch altijd mensen zijn die zich geheel belangeloos inzetten. De heer Janssens
overhandigde de heer E. Paap een enveloppe met inhoud dit ter stimulans om het werk van de Kapklus voort te
zetten. Tot slot dankte de heer N. Wertheim iedereen voor de getoonde belangstelling.
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Op de sfeervolle receptie ontdekten wij vele bekenden, naast B. en W. zagen wij tal van raadsleden, leiders van
Jeugdplan Nederland, bondsofficials, bestuurders van onze zusterverenigingen die hun belangstelling
vergezeld lieten gaan met de nodige bloemstukken, ook tussen al deze gasten ontdekten wij oud-voorzitter Fr.
van Turenhout; tijdens een geestige speech injecteerde hij de geslonken Kapklus-kas. Wat niet onvermeld mag
blijven is, dat het geheel opgeluisterd werd met de pittige klanken van jeugdtamboerkorps van Vermaat.
Na het beëindigen van de receptie welke door de Fam. van Duijn en hun helpers uitstekend verzorgd was,
bleven velen nog onder een drankje bijeen. Tot slot namens Zandvoortmeeuwen aan alle werkers, schenkers,
etc. dank en nog eens dank.
J. Jongbloed
Zandvoort '75
Op 27 mei 1975 werd voetbalvereniging Zandvoort’75 opgericht. De leden waren afkomstig van de zaterdagtak
van voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen. De oorzaak van de afsplitsing was een conflict tussen de
selectiespelers en het bestuur. De successen van de zaterdagvoetballers deed het bestuur van ZVM namelijk
besluiten om de trainer van de ploeg tegen diens zin over te plaatsen naar de zondagtak. Hiertegen kwamen de
zaterdagvoetballers in het geweer en dit ontaardde tot een definitieve breuk tussen voetballers en bestuur.
Aangezien een groot aantal overige zaterdagteams zich solidair met de voetballers verklaarden, leidde dit in
mei 1975 zelfs tot de oprichting van een geheel nieuwe voetbalvereniging: Zandvoort’75.
Bij de oprichting telde de club direct al 84 leden, onderverdeeld in 4 senioren- en 2 juniorenelftallen. Dit
ondanks dat de club genoodzaakt was haar thuiswedstrijden en zelfs trainingen buiten Zandvoort af te werken.
Gedurende de eerste jaren kon de vereniging namelijk niet beschikken over een accommodatie in Zandvoort. In
deze periode werden de thuiswedstrijden en trainingen afgewerkt in Hoofddorp en later in Haarlem-Noord, op
de velden van V.V.H. Bestuursvergaderingen vonden plaats bij voorzitter Koops thuis en bij hoofdsponsor van
het eerste uur, Hotel Keur in de Zeestraat, werden de ledenvergaderingen georganiseerd.
Zelfwerkzaamheid was één van de drijvende krachten van de nieuwe vereniging. Lijnen trekken, kleedkamers
schoonmaken, bardienst en fluiten waren
activiteiten die men gezamenlijk
uitvoerden.
In 1980 bood de gemeente van Zandvoort
de club eindelijk een accommodatie aan in
het toenrmalige binnencircuit. Met de
organisatie van verlotingen, oud papier
inzamelingen en diverse andere
sponsoracties wisten de clubmensen het
nodige geld bij elkaar te brengen,
waardoor men in staat was een prachtige
accommodatie op te bouwen. Ook bij de
bouw van de kantine en de kleedkamers
namen de (bestuurs-)leden niet zelden de
gereedschapskoffer ter hand.
De familiaire sfeer kenmerkte de club
vanaf het begin af aan en dat bleek aan te
slaan. Deze “Zandvoort’75-sfeer” zorgde
voor een voortdurende groei van de
ledenlijst. In 1985 telde de vereniging 7
senioren- en 7 jeugdelftallen.
In 1999 fuseerden Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort’75 weer met elkaar. Aan de
ene kant kwam Zandvoortmeeuwen met
zijn velden op het binnenterrein van het
circuit en ook het ledental van de
verenigingen werd steeds minder. De
velden van Z’75 werd een Golfterrein.
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Zaalvoetbaltoernooi Zandvoortmeeuwen
In 1971 werd een start gemaakt met een zaalvoetbaltoernooi, dat
gespeeld werd door vertegenwoordigers van de plaatselijk
middenstand. Niet wetende dat het zou uitgroeien tot 1 van de
grootste zaalvoetbaltoernooien van de regio en zelfs van
Nederland. Jarenlang was het decor de Pelikaanhal en vele
bekende voetballers gaven hier akte de precense, waarbij de
tribunes volledig bezet waren. Buiten het feit dat ik zelf jarenlang
mee heb gevoetbald en zelfs 2x kampioen ben geweest heb ik
ook 5 jaar lang deel uit gemaakt van de organisatie ten tijde dat
het toernooi aan zijn 25ste editie bezig was. Ik heb er toen een
jubileumboekje voor mogen maken. Hoewel het toernooi nog
jaarlijks gespeeld wordt valt het al tijdje niet meer onder de naam
van sv Zandvoort.

Voor de hele historie van Zandvoortmeeuwen/sv Zandvoort verwijs ik u naar de website.
Hierop is een groot deel van de geschiedenis uit de doeken gedaan en, zoals gezegd komt er komend jaar een
jubileumboek.
Harry Opheikens

Bij deze wil ik het bestuur van de
Volkstuinvereniging hartelijk bedanken voor
het mooie boeketje bloemen wat ik mocht
ontvangen bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis van wegen een heupoperatie.
Wim Pennings Tuin 38
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KERSTMIS en OUD- en NIEUWJAAR.
Jaarlijks is er in deze laatste uitgave TUINDERSPRAAT van het jaar sprake
van een soort eindejaar overzicht – relativerend, optimistisch en positief
vooruitziend naar ’t volgend jaar.
Toch is dat niet altijd eenvoudig. Door de Europese en Nederlandse
ontwikkelingen op m.n. het gebied van massale asiel- en/of gelukzoekers
perikelen is dat begrip vanaf dit najaar (helaas) absoluut en
allesoverheersend van blijvende en veelomvattende zorg.
Geldt natuurlijk ook voor individuele trieste/tragische andere toestanden in
privé sfeer.
En logischerwijs zijn er jaarlijks ook bepaalde andere maatschappelijke problemen en/of situaties
verklaarbare redenen om niet alles positief te kunnen beoordelen.
Maar: degenen (veelal politici) die blijven zeggen dat er ook veel positiefs is in vergelijking met bijv.
leefomstandigheden van anderen waar ook ter wereld, beseffen niet dat voor veel autochtonen de
toekomstverwachtingen op termijn voor minder positieve betrokkenen niet bepaald rooskleurig zijn.
Een steeds terugkerende reactie is meestal: “Maak je niet druk. Je verandert er toch niets aan!”
Hiermee wordt gesuggereerd en geadviseerd om maar - tegen beter weten in en dus gemakshalve bij voorbaat vooral positief te zijn.
En inderdaad is dat ook – hoe moeilijk ook voor serieuze mensen – echt de enige mogelijkheid.
De kreet blijft “Pluk-de-dag; doe-wel-en-zie -niet- (teveel)- om…..!”
Als U dit motto hoog in het vaandel houdt, nastreeft en toepast dan is er een redelijke kans om alles
maar gemakkelijker te accepteren en er het beste van (proberen) te maken.
Aanbevolen en als het U lukt dit toe te passen dan is er gevoelsmatig ook terecht reden om tóch de
toekomst met min of meer redelijk optimisme tegemoet te zien.
Tenslotte is er voor U als lid van de VTVZ (al dan niet actief tuinder/-ster) altijd nog gelegenheid om
binnen de vereniging, op het tuincomplex of op eigen tuin “de boze buitenwereld buiten te sluiten”.
J.B.
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Een witte Kerst
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur
en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij
een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen
dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag
er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos
koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al
die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld
binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet
moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen
ze blij zitten en keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de
man, " we moeten ook beseffen wat er nu
eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle
herbergen afliepen, maar nergens was er
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel
ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij
verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend
jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De
man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van
zijn knie en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook
schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen
werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere
avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets
gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar
zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel
in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de
kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind
is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen
heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het
bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.
Godfried Bomans (1913-1971)
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Winnaars / Winnaressen Herfstpuzzel.
De winnaars van de zomerpuzzel hebben een pindakaashuisje voor de
vogels gekregen
De tuinvogels zullen er de komende winter zeker blij mee zijn.
Dick Langelaar heeft op woensdagmiddag 2 december de
trekking van de herfstpuzzel gedaan.
Het aantal goed inzenders was dit keer 14.
Dick zit in de tuin- en inkoopcommissie en doet dus erg veel
voor onze vereniging.
De tuinen worden mede door Dick gekeurd en dat is niet niks,
want u moest eens weten wat je dan allemaal over je heen krijgt.
Het werk van de inkoopcommissie is het organiseren van de
jaarlijkse mest, bestelling van zaden, aarde enz. kortom heel
veel werk wat met liefde door Dick en de andere mensen van
de inkoopcommissie wordt gedaan.
In de vorige Tuinderspraat werd een beroep op u gedaan door Roel Hoogendoorn.
Roel vroeg toen mensen die in geval van nood wel een handje zouden willen helpen voor het
algemeen belang van onze vereniging.
Het bleef bij Roel erg stil er is dus niet één aanmelding binnengekomen.
Mensen laat wat van je horen want vele handen maken ligt werk.
En laat het niet worden van “Ja had mij maar gebeld”
De oplossing van de tekst van de woordbalk was.
hittegolf heet en droog en dor
De volgende gelukkigen zijn :

1. Greet v. Duin
2. Fred Schilpzand
3. Jeanine Aders

tuin 12
tuin 74
tuin 33

Allemaal van Harte Gefeliciteerd

De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw

Jaarlijkse Sjoelkampioenschap
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MUURPLEIN
Vraag is of iedereen weet waar het MUURPLEIN op ons –complex is
gelegen.
De enigen die dat wel zéker weten zijn de Bestuur- en
commissieleden en de tuinleden die ooit zulke –functies en –taken
hebben gehad en/of hebben verricht. En dat zijn er in de loop van de
tijd uiteraard velen geweest. Overigens heel goed dat allen zich
geroepen voelen of ooit hebben gevoeld om deze onmisbare taken
te doen of hebben gedaan.
Reden voor deze vraag en aandacht komt door de vorige Tuinderspraat (Herfst 2015) waar op pag. 5
o.a. een foto staat van bedoeld MUURPLEIN. Op deze door hoofdred. Jaap V. gemaakte foto staat
namelijk een echt grote container achter onze kantine die voor opslag wordt gebruikt. Voordat die
container daar werd geplaatst – dat gebeurde bij INFO ongeveer 2 maanden geleden via een hoge
kraanauto (!) – was die flinke opslagruimte slechts volledig bestraat met een eveneens bestrate
doorloop zelfs plaatselijk verlaagd met zowaar treden achter de keuken van de kantine langs de muur
(Atlantic Wall restant) tot voorbij achterzijde van de twee loodsen, de INKO opslagruimte en het
toiletgebouw bij 1e ingang en parkeerterrein van het –complex.
In feite is dat óók een nooduitgang achterlangs.
Het initiatief om deze container (afm. ong. 2.5 x 6.5 m) aldaar te
plaatsen is natuurlijk geweldig en hulde voor Bestuur en alle
betrokkenen die daar zonder veel opzien mee bezig zijn
geweest.
En daar nu gebruik van maken in belang van de VTVZ.
Oorspronkelijk was die ruimte achter de kantine louter bestemd
voor enkele grote vereniging karren t.b.v. transport van o.m. (natte) mest e.a. tuinbenodigdheden.
Die vervoermiddelen staan er natuurlijk nóg en profiteren qua opslag óók van de ooit aldaar
aangebrachte bestrating met klinkers die eerder onder de kantine lagen en bij de plaatsing daarvan
beschikbaar waren om die achterruimte te bestraten. Toen werd bovendien ook het zijpad van de
kantine langs de dijk bij de “nooduitgang” gelijktijdig betegeld en van een trap en een afrit voorzien bij
de grote vlaggenmast aldaar a.h. eind van het 1e parkeerterrein.
Dit wordt hierbij gememoreerd omdat ik nog zo goed weet hoe dat toen ging.
Reden: ik was er zelf met mijn vrouw solo actief bij betrokken.
Resp. als “stratenmaker” en als vrl. “opperman” (d.m.v. kruiwagen alle klinkers onder mijn handbereik
brengen). Héle bergen!
Ook bordje MUURPLEIN geregeld; ’t idee of optie “BOSPLEIN” leek mij iets overdreven – hoewel, ’t
zou wel origineel en toepasselijk zijn geweest…….!
5 okt. J.B.

Gelijk de vogels vliegen
van zuid naar noord en terug
zo zwermen stromen mensen
en kunnen zij ooit terug?
Else Dudink
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Winter of voorjaars snoei
Je hebt fruitboompjes geplant en een houtwal. De eerste jaren ben je blij dat het groeit. Net als het er
mooi bij staat, merk je dat je moet snoeien. De ruimte is beperkt en het fruit floreert met goede snoei.
Zorg dan dat de takken elkaar niet in de weg zitten of kruizen.
In de winter snoei je de appels en peren. Je ziet de bladknoppen, de
ronde worden straks bloesem hopelijk met vruchten. Takken met puntige
knoppen geven alleen blad, zij schieten in de zomer omhoog, die perk je
in. Je laat gaan wat gunstig is voor het model van de boom. En nooit alles
wegknippen, een derde is genoeg. De boom heeft groei met blad nodig.
Maak een luchtige kern, dat houdt de boom gezond.
Uitlopers en loten knip je af tot op de tak waaraan ze groeien.
Soms moet je een armdikke tak afzagen, dan is het zaak de wond te
dichten met afdekpasta.
De wijnrank wil de grootste zorg, alleen in januari bij vorstvrij weer mag die gesnoeid worden. Ben je
later dan is de sapstroom op gang en blijven de wonden ‘bloeden’. Je kunt wel veilig in de zomer de
dunne waterloten afknijpen, dat geeft ruimte aan de trossen. De tros zelf kun je krenten; je plukt de
kleinste druiven ertussen uit wat overblijft zal groter groeien.
Druif, bessen en frambozen dragen vrucht op de nieuwe uitgroei, die kort je allen in de winter.
Steenfruit zijn kersen en pruimen, zij mogen alleen direct na de oogst gesnoeid worden. En niet ’s
winters.
Veel sierstruiken bloeien juist op het oude hout, die snoei je ook na de bloei.
Else Dudink
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December, maand van feest, bezinning en mooie momenten
Als er een maand is waar heel veel gebeurtenissen elkaar opvolgen, dan is dat zeker in de maand
december.
De eerste aanzet komt al in november, Sint Maarten, de intocht van Sint Nicolaas, feestelijke
verlichting in de straten de geur van oliebollen in het dorp, afspraken voor het trekken van lootjes, wie
komt bij wie en wat zullen we eten met kerst ?
Zelf probeer ik in deze maand niet alleen te gebruiken om oude herinneringen te versterken met een
mooi glas port, ik verheug mij elk jaar weer op de gezelligheid die het samen delen van de maaltijd
met zich mee brengt.
De voorbereidingen, de speciale geuren de spanning van "zal het lukken", of moeten we uitwijken
naar Mc. Donald ?
Ik wil graag met u delen wat ik dit jaar ga ondernemen. Maar wat u ook gaat doen, maak het niet te
moeilijk, maar maak het feestelijk en gezellig.
Laat ook wat ruimte voor de kinderen en kleinkinderen, spreek ook af dat de IPad of smartphone niet
te dominant aanwezig horen te zijn, op deze dagen gaat het om er te zijn voor en met elkaar.

Voorgerecht : Salade van gerookte kipfilet met witlof en appel
Benodigdheden :

Werkvolgorde :

gerookte kipfilet (pp 1/2).
1 stevige appel (cox orange).
2 mooie struikjes witlof.
spekreepjes.
peterselie.
bieslook.
plakjes komkommer.
partjes tomaat.
wat gemengde sla.
een klein bakje Griekse yoghurt.
mayonaise - zout en peper- wat citroensap-cranberry compote.
bak de spekreepjes op een matig vuur lekker krokant.
maak een lekkere saus van wat mayonaise, yoghurt, peper en zout
snij de witlof aan dunne reepjes besprenkel deze met wat citroensap en
vermeng deze snel in het mengsel van yoghurt en mayonaise
snij de appel aan kleine dunnen reepjes en meng dat bij de witlof
snij de peterselie(platte) en bieslook heel fijn en voeg dit toe samen met de
spekjes
leg op elk bordje wat sla, daar boven op wat van de witlofsalade,
garneer rondom de in plakjes gesneden kipfilet en doe daar wat cranberry
op, garneer verder met de plakjes komkommer en partjes tomaat
Eet bij deze salade wat warme stukjes stokbrood of plakjes toast.

Hoofdgerecht : gebraden varkenshaasje met appeljus
Benodigdheden :

pp. een klein varkenshaasje
2 sinaasappelen - 1 appel - 2 eetlepels honing - 200 ml. appelsap
1 eetlepel ketjap manis - theelepeltje mosterd - 2 takjes rozemarijn
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een paar kruidnagels en een mooi stuk boter
Werkvolgorde :

Nagerecht :

bestrooi de varkenshaasjes met zout en peper uit de molen en
steek er dan een paar kruidnagels in (3 of 4)
verhit de boter in een stevige pan en bak het vlees rondom bruin
voeg dan wat appelsap toe samen met de rozemarijn en stoof dit ongeveer 8
minuten zachtjes met de deksel op de pan
draai het vlees halverwege een keer om
leg het vlees daarna op een bord en dek het af met alufolie
snij de sinaasappel in partjes, schil de appel, boor hem uit en snij deze appel
in ringen
voeg de rest van de appelsap, de honing, ketjap, sinaasappel en appelringen
toe aan de braadboter, stoof even zachtjes 3-4 minuten
snij het vlees aan mooie stevige plakken, verwijder de kruidnagels
verdeel het vlees op een bord, leg de partjes sinaasappel en appelringen, over
het vlees en geniet van een feestelijk geheel
eet er heerlijke rodekool bij en een kruimige aardappel
(vergeet geen stoofpeertjes !!!!)

appelgebak met slagroom en een lekkere bol kaneelijs

(op uitdrukkelijk verzoek)

Benodigdheden :

pp. een lekker stuk appelgebak - zelf geklopte slagroom - kaneelijs
plaats het appelgebak even in een warme oven, zodat het ook van binnen
lauwwarm is geworden
klop de slagroom met wat suiker
haal het ijs een uur van te voren uit de diepvries en zet het in de koelkast
plaats het appelgebak op een bordje, schep er met een warme eetlepel wat
slagroom naast en als laatste een lekkere bol kaneelijs.

Epiloog
Wie verlangt naar een romantisch kerstfeest
wens ik een knuffel om nooit te vergeten
Wie verlangt naar een luchtig kerstfeest
wens ik onbezorgde dagen zonder spanning
Wie verlangt naar een sfeervol kerstfeest
wens ik onvergetelijke momenten.

Wie verlangt naar een uitbundig kerstfeest
wens ik een tafel met vrolijke gasten
Wie verlangt naar een rustig kerstfeest
wens ik sfeervolle dagen zonder verplichtingen
Wie verlangt naar een troostvol kerstfeest
wens ik warme en echte vriendschap
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Hans Verbeek

Belang van eigen groenten
Steeds meer mensen hechten belang aan een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Maar een drukke job, de zorg voor het gezin en het huishouden… maken het niet altijd even
makkelijk om die voornemens in praktijk om te zetten. Groenten uit diepvries, blik of glas zijn
gemakkelijk te bereiden en kunnen je helpen om voldoende groenten te eten per dag. Verwerkte
groenten zijn beslist lekker en gezond. Dit omdat ze na het oogsten in zeer korte tijd verwerkt
worden. De smaak, kwaliteit en voedingswaarde blijven zo optimaal bewaard.
Nu bestaan er nogal wat misverstanden over verwerkte groenten. Om deze de wereld uit te helpen
en consumenten goed te informeren over de troeven van verwerkte groenten, is er de
website www.makkelijkegroenten.be.

*Kleurstoffen
'Er zijn kleurstoffen aan die worteltjes en doperwtjes toegevoegd om ze zo mooi groen en oranje te
krijgen...'
Niet waar : Door het blancheren wordt de natuurlijke kleur van de groente gefixeerd en intenser. De
diepe groene kleur van doperwtjes of het oranje van de wortels wordt niet veroorzaakt door
kleurstoffen.
*Zelf invriezen
'Invriezen is hetzelfde als diepvriezen.'
Niet waar : diepvriezen is een geavanceerd industrieel proces. De temperatuur in de kern van de
groenten wordt zo snel verlaagd dat de celstructuur en de smaak van de groenten zo goed mogelijk
bewaard blijven. Bij het thuis invriezen van groenten daalt de temperatuur veel langzamer. Daardoor
ontstaan grote ijskristallen die de celstructuur beschadigen waardoor meer voedingsstoffen verloren
gaan en de groenten minder knapperig zijn.
*Voedingsstoffen
'Groenten uit blik, glas en diepvries bevatten net zoals verse groenten volop voedingsstoffen'
Waar : verse groenten worden thuis meestal niet direct na de oogst bereid: er zijn al vitaminen
verloren gegaan door oxidatie. Bovendien worden groenten vaak te lang gekookt of gebakken. Bij
groenten uit diepvries, blik of glas zit er weinig tijd tussen het moment van oogsten en het verpakken
waardoor het verlies aan voedingsstoffen beperkt is.
'Om groente uit blik zolang te kunnen bewaren, moeten er wel conserveringsmiddelen toegevoegd
zijn'
Niet waar : blikgroenten bevatten geen conserveringsmiddelen. Bij het blancheren worden de
enzymactiviteiten vernietigd die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en dus ook het bederven
van de groente. De groente is dan als het ware 'gevangen' in zijn huidige toestand. Bovendien is de
inhoud van het blik tijdens het inblikproces gesteriliseerd en zijn alle potentiële kiemen dus vernietigd.
Aan groenten in blik worden alleen water, zout en kruiden toegevoegd, meer niet.
R. v.d. Mije
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Spitten
Doe je als de grond vorstvrij is.
Het eerste waar een nieuwe tuinder aan denkt is; spitten. En dat als een soort nachtmerrie. Dat is het
niet.
Land dat lang niet is bewerkt ga je inderdaad spitten met de graaf.
Eerst trek je zoveel mogelijk onkruid uit en dan begin je, maak mooie rechte regels dat houdt het
plezierig.
Spit twee steek diep, de bovengrond met begroeiing leg je diep in de aarde, op z’n kop, de volgende
grond daar bovenop.
Heb je veel onkruid, kun je drie steek spitten, dan ligt het nog dieper en zal vergaan voor het boven
komt. Dat kan zelfs met graszoden als je die kwijt moet.
Kweekgras en heermoes echter nooit onderspitten, dat gaat niet dood en zal altijd weer naar boven
groeien. Dit moet je daarom echt verwijderen, ook niet op de kompost hoop gooien.
Op zandgrond is het werken niet zwaar, op klei wel, maar verdeel het
werk; iedere keer dat je er bent, twee regels, dat houdt de moed erin.
Als het klaar is en je wilt zaaien, maak je een geul, vult die met kompost
vermengd met koemestkorrels, of hoorn- meel, bloedmeel, lava. Een
schepje per emmer kompost. De maatschep zit in het pak. Allemaal te
koop bij het tuincentrum. Wil je graag stalmest neem dan overjarige. Een
halve emmer op een meter geul. Goed onderwerken. Paardenmest is niet
zo geschikt, dat onttrekt stikstof aan de grond. En dat heeft de plant nodig
om te groeien. Kun je makkelijk aan paardenmest komen, composteer het dan. Dat is op een berg
zetten met bladafval ertussen tot het kruimig is geworden, dan is het wel goed om te gebruiken.
En nu maar zaaien of planten. De plantjes die vroeg worden aangeboden kunnen direct de grond in.
Op de zakjes zaad staat de zaaitijd. Wees niet te snel. De grond mag niet te koud of nat zijn.
De koolplanten zet je een goede halve meter uit elkaar, daartussen kunnen de slaplantjes. Tegen de
tijd dat de kool alle ruimte nodig heeft is de sla geoogst. Zet zo vroeg nog geen andijvie, ook al
bieden ze het aan. Andijvie die een nachtvorstje krijgt schiet later onherroepelijk door zonder krop te
vormen.
De vorstgevoelige zaden en planten moeten wachten tot half mei. Dat heet; na de ijsheiligen, dan
wordt redelijkerwijs geen vorst meer verwacht.
Else Dudink

Eten van het zand
Else start begin januari met een Web Blog
Daarin zet zij iedere week een stukje tekst over tuinieren.
Interesse om daar eens te kijken ?
Het adres is etenvanhetzand.wordpress.com
De link staat ook inmiddels op de site van de tuinvereniging vtvz.info,
onder het knopje info van leden.
Misschien zijn er meer leden die een link naar hun site of Web Blog
willen plaatsen.
Geef dit dan door aan de redactie commissie, dan zorgen wij er voor
dat het geplaatst wordt
Red.
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Jaarlijkse Bingoavond
De evenementencommissie, altijd actief, organiseerde j.l. 21 november de zoveelste jaarlijkse
Bingoavond in de kantine van onze vereniging.
Iedereen was welkom en daardoor was het bijna “volle bak” , wat vanzelfsprekend zeer gezellig was!!
Er waren twee volle tafels hartstikke vol met prijzen, links voor de bingo en rechts voor de loterij.
Er waren vanzelfsprekend bingokaarten te koop en loten voor de loterij.
De leiding was in handen van Lida terwijl Karel de speaker was en Helen de balletjes draaide.
Je moest van goeden huize komen om hem bij te benen. Daar ondergetekende, toen hij al vier keer
bingo had kunnen roepen ontdekte dat hij bingo had, was hij de eerste!
En daar sta je dan met je ”zijen sokken”. Omdat ik van te voren niet had gekeken wist ik ook niet wat
te nemen.
Een flesje advocaat was mijn keus, wat mij weer woorden met de vrouw opleverde, je doet het ook
nooit goed!
Er kwamen daarna nog drie flessen drank bij en een bus Haagse Hopjes.
Een goede raad: ga eerst kijken!
Rondom ons zagen we vele prijzen aan de man en vrouw komen, uiteindelijk ging iedereen met volle
handen naar huis.
Tijdens het spektakel werden er door Engel en Hedi lekkere hapjes rondgedeeld, terwijl ook de
diverse drankjes gretig aftrek vonden. Het was tenslotte zaterdagavond!
Toen alle prijzen waren vergeven was het ondertussen 23,00 uur geworden en maakten de meesten
aanvang om naar huis te gaan.
Hedi en Engel weer bedankt voor de goede zorgen, Ondergetekende, Theo , Kees en Lida sloten om
middernacht de kantine.
Lida gefeliciteerd namens alle tuinders + aanhang!! You did it again!!!!!!!!
Wvd29-11-15
De prijzen kwamen van
Boudewijn Visservice
Corries Kaashoek
Chinese winkel Tha Wha
IJzerhandel Versteege's (de Lip)
Blokker
De Bode
Duikcentrum Nieuw-Vennep
schenkingen door diverse tuinders
allen hartelijk dank
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Dinsdag 17 November
Dinsdag was het weer zover op beide parkeerplaatsen is weer een berg mest gestort.
Dit toch allemaal weer georganiseerd door onze inkoopcommissie.
Wat een werk hebben deze mensen toch allemaal over voor onze leden, ook de zakken aarde en
meststoffen zijn met behulp van de commissie en vrijwilligers op onze tuinen gebracht.
Het zou fijn zijn als we meer vrijwilligers hebben waar zo af en toe een beroep op gedaan kan worden
voor allerlei klusjes op ons complex.
Het werk komt nu veelal neer op bijna altijd dezelfde mensen.
Wil je ook af en toe meehelpen geef je dan op.

Mail dit dan naar tuinderspraat@gmail.com en we nemen contact met je op

De tuinder van het eerste
uur en zijn kleinzoon

Jong geleerd is oud gedaan
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