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Beste mede tuinders,
Zoals ik in de algemene ledenvergadering van 8 november jl. heb medegedeeld, zal ons huisblad,
Tuinderspraat een wat andere indeling krijgen. Minder vrijblijvend en zeker met een aantal vaste
rubrieken. Onze alleskunner van het tuindersblad, Jaap Vinke gaat samen met Jolanda Meier de
uitdaging aan om ons blad te upgraden.
Ook de geluiden van verschillende lezers dat het blad niet te veel moet steunen op vakantie
belevenissen wordt in de nieuwe opzet mee genomen.
Er zullen natuurlijk veel verhaaltjes, gedichtjes, mededelingen en belevenissen in ons blad blijven,
de hoeveelheden copy die door heel veel tuinders wordt geleverd is voldoende om een boek te
vullen (?) Ik blijf hopen!
Ik neem even de gelegenheid om in dit bericht ook heel veel dank uit te spreken aan alle tuinders
die zich dit jaar extra hebben ingezet voor het opschonen van tuinen die in een moeilijke situatie
waren gekomen. Het is natuurlijk in eerste instantie de zorg van de tuinder zelf om een en ander niet
uit de hand te laten lopen, maar soms kun je dit niet meer verlangen. Als je dan niet gaat lopen
zeuren, maar gewoon aanpakt, geeft dat een goed gevoel, we zijn niet voor niets een vereniging.
ZONDER WATER GEEN VIS, ZONDER BESTUUR GEEN VERENIGING !!!
De vereniging heeft op dit moment een hele moeilijke tijd. Waar normaliter het bestuur een minimale
samenstelling kent van 8 leden, zijn er op dit moment maar 5. We zijn op zoek naar een
penningmeester, een tweede secretaris, een vice-voorzitter, en een nieuwe voorzitter. Voor deze
laatste zijn we in gesprek en zal wellicht in de komende algemene ledenvergadering aan u kunnen
worden voorgesteld.
Maar het is natuurlijk ondoenlijk om met de minimale bezetting van het bestuur verder te gaan. Ik
hoef u niet uit te leggen dat de functie van penningmeester onmisbaar is in een vereniging . De
afgetreden penningmeester heeft toegezegd dat hij alle hulp en begeleiding zal geven aan de nieuw
aan te stellen penningmeester, maar dan moet deze er wel eerst zijn !! En tot nu toe zijn er geen
concrete reacties uit onze leden binnen gekomen!
Ook onze huidige secretaris kan het werk niet doen zonder de steun van een tweede secretaris.
Een voorzitter zonder de steun en inbreng van een vice-voorzitter, krijgt zo veel werk naar zich toe
geschoven dat het plezier hem snel zal kunnen vergaan.
Heeft u plezier in het tuinieren? Bedenk dan wel dat dit mogelijk wordt gemaakt door de inzet en het
vele werk dat het bestuur daarvoor doet, zichtbaar en soms ook wat minder zichtbaar.
Herkent u zich zelf in een van de vacante bestuursfuncties? Laat dan a.u.b. wat van u horen! De
vereniging heeft u hard nodig!
Als u eerst kennis wil maken met de huidige bestuursleden, laat het weten en wij zullen u op de
eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar, uitnodigen.
Hans Verbeek (vzt. a.i.)
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Secretariaat: Postbus 518, 2040 EA Zandvoort. Tel.023-5716258./0644474900
Algemene ledenvergadering 8 november 2016
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur en heet iedereen welkom. Er wordt een moment
stilte betracht i.v.m. de heer Esveld die de afgelopen zomer is overleden.
Vaststelling agenda en introductie nieuwe tuinders
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld. Tuin 30, 39, 42 en tuin 75 zijn in nieuwe
handen. De nieuwe tuinders, mw. de Haas, dhr. Smit, mw. van de Koekelt en dhr. Hoogendendijk
worden van harte welkom geheten.
Notulen ALV 19 april 2015; De notulen worden goedgekeurd onder toevoeging van het punt sluiting.
Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
Op 7 juli is per mail een officiële klacht ontvangen van tuin 69 en 77. Deze tuinders schamen zich
over de verloedering van een aantal tuinen en maken zich zorgen om het vele werk wat dit oplevert
als de tuinen moeten worden vergeven.
De voorzitter heeft persoonlijk op de mail gereageerd en verteld dat iedereen een
verantwoordelijkheid heeft. Als men ziet dat het bij de buurman niet goed gaat, dan kan men ook
vragen of er hulp nodig is en verwijzen. Het bestuur is geen politie agent en het is ook niet mogelijk
iemand op korte termijn van zijn tuin te zetten, daar gaat een heel proces aan vooraf.
De SRO heeft het bestuur per mail uitgenodigd voor een gesprek over het contract met de
Gemeente.
Uitgaande stukken:
Er zijn brieven verstuurd naar de voormalige eigenaar van tuin 30 om de afwikkeling van het
royement te regelen.
Een aantal tuinders heeft per mail bericht gekregen dat er na de 1e controle van de tuincommissie
aandachtspunten waren m.b.t. het onderhoud van hun tuin.
Het contract met de tuinder van tuin 66 is schriftelijk opgezegd. Deze tuinder zat nog in zijn
proefperiode en de tuin had bij de overdracht al aandachtspunten. Deze werden niet opgepakt en
dus heeft het bestuur deze beslissing moeten nemen.
Bestuursvacatures
Opnieuw doet de voorzitter (a.i.) een herhaalde en dringende oproep voor invulling van de
openstaande posities binnen het bestuur, te weten voorzitter en vice voorzitter, 1e penningmeester
en 2e secretaris. Drie leden hebben na de voorjaarsvergadering aangegeven belangstelling te
hebben en zijn uitgenodigd deel te nemen aan de bestuursvergadering. Een persoon is inmiddels
afgevallen. De voorzitter hoopt bij de voorjaarsvergadering nieuwe bestuursleden voor te kunnen
dragen. Hijzelf wil dan niet langer de positie van a.i. voorzitter vervullen.
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Pauze
Van 20:15 tot 20:30 is er een korte pauze.
Uitreiking gouden schoffel
De wisseltrofee, de gouden schoffel geschonken door de heer Joustra, gaat dit jaar naar Sheila
Meier. Zij helpt geregeld andere tuinders en heeft haar tuin (nr 17) ook tip top in orde.
Financieel jaarverslag
De penningmeester neemt iedereen mee door de cijfers van 2016 en de begroting voor 2017 en de
reserveringen voor 2016 - 2021. De aanwezige leden gaan akkoord met de getroffen voorzieningen.
Daarnaast wordt melding gemaakt dat de inkoopcommissie weer schaaldelen en palen heeft
ingekocht. Deze zijn in het voorjaar weer op voorraad en voor de leden verkrijgbaar.
Mededelingen bestuur en commissies
Tuincommissie
Roel Hoogendoorn geeft kort verslag van het algemeen onderhoud en de controles. Er was een
redelijk goede opkomst voor het algemeen tuinonderhoud. De enkeling die niet verscheen zal een
boete krijgen. Er was ook veel te doen want het onkruid groeide welig.
In mei heeft de tuincommissie een 1e beoordeling gedaan op vier punten, namelijk niet teelt klaar,
onkruid (kweek) en bouwafval op de tuin en de voorkant van de tuin. De geconstateerde punten zijn
opgepakt door het bestuur en er zijn vier probleemtuinen gedefinieerd waarmee afspraken zijn
gemaakt.
Bij de nacontrole na de vakantieperiode, was de algemene indruk redelijk (m.u.v. de vier
probleemtuinen) alleen bleken de voorkanten nog meer aandachtspunten te hebben dan in het
voorjaar. geadviseerd wordt om overhangende takken te snoeien en de voorkant van de tuin bij te
houden. Er mogen geen planten op het pad groeien.
Leden Tuincommissie
Twee leden treden terug, dit zijn Ed Spruit en Jan Bakker, zij worden bedankt voor hun jarenlange
inzet. Er ontstaat nu echter een tekort aan leden. Mw. Hooglander en dhr Samsheddin melden zich
als lid voor de tuincommissie.
Aardappelteelt (en tomaten) wisselteelt
De afgelopen jaren is de controle op aardappelteelt wat verslapt en deze zomer was er weer sprake
van aardappelziekte. Om te voorkomen dat er straks helemaal geen aardappels meer mogen
worden geteeld wil het bestuur vastleggen wie waar teelt zodat dit bij inspectie kan worden
overlegd.
Iedere tuinder dient goedgekeurde pootaardappels te telen en de labels te bewaren. Liefst bij de
gepote aardappels zodat het voor eenieder zichtbaar is. De inkoopcommissie kijkt naar de
resistentie en de geschiktheid voor zandgrond. Geadviseerd wordt om via de inkoopcommissie te
bestellen.
Verder is het noodzakelijk om het loof af te voeren en niet open en bloot op de tuin te laten liggen.
Door wind en regen kunnen schimmel en ziektekiemen ontstaan die zich makkelijk verspreiden naar
omliggende tuinen. Dit geldt ook voor het loof van tomaten-, paprika-, peper- en aubergineplanten,
ook zij behoren net als aardappels tot de familie van de nachtschadeplanten. Teel je deze planten
jaarlijks op dezelfde plek in de kas, dan moet ook de aarde vervangen worden omdat dit ook tot
ziekte kan leiden.
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Mededelingen
De Voorzitter meldt dat het bestuur in gesprek wil met de Gemeente en SRO over de aankoop van
het complex. De investering in de tuinvereniging van de Gemeente zijn minimaal. Zodra er serieuze
plannen zijn zal er een extra vergadering gepland worden.
De proef met een uur eerder sproeien (vanaf 17:00 uur) wordt met een jaar verlengd.
Het tuindersblad zal mogelijk een metamorfose ondergaan. Voorgesteld is de leden te raadplegen
wat zij van het blad vinden en wat ze er graag in willen zien.
Activiteiten
Een aantal activiteiten zoals de BBQ, een dansavond, de plantjesdag en de rommelmarkt zijn niet
doorgegaan. Dit is erg jammer want hierdoor mis je een stuk gezelligheid en naar buiten treden van
de vereniging. Wellicht kunnen volgend jaar een aantal zaken aan elkaar gekoppeld worden met
een open dag.
Rondvraag
Engel geeft aan dat het makreel roken een succes was en dat het volgend jaar weer georganiseerd
wordt.
Hedi meldt dat de aardappels in 2017 aan de voorkant geplant moeten worden.
Theo geeft aan dat zijn dochter de tuin overneemt en dat hij als recreatielid aanblijft.
Dick meldt dat afgelopen week de mest en zakken tuinaarde zijn geleverd en over de tuinen
verspreid.
Johan vraagt voor wie het fruit is wat er aan de bomen op het complex groeit. Dat is voor de
liefhebber.
Carolien vraagt wat er voor prijs bepaald is voor het huisje van tuin 30. De tuinder die geroyeerd
werd wilde daar de hoofdprijs voor hebben. De maximale overname prijs voor een huisje is door het
bestuur op 1.000,- euro vastgesteld.
Dirk vraagt of het mogelijk is de tuinen die slecht bijgehouden worden ten tijde van het algemeen
onderhoud op te ruimen omdat er steeds minder vrijwilligers zijn. Er zijn veel ouderen die het niet
meer of met veel moeite aan kunnen. Hier is het algemeen onderhoud niet voor bedoeld. De
voorzitter doet nogmaals een oproep om buren te vragen of ze hulp nodig hebben en niet te
wachten tot er een probleem is ontstaan.
Kan er dan niet een bak worden geregeld en de kosten hiervoor omslaan over de gebruikers?
Dat is dan iets waar goede afspraken over moeten gemaakt worden. De gemeente haalt vuil alleen
op als het onder de juiste condities wordt aangeleverd (gebundeld en niet te groot etc.).
Mevrouw de Kruif vraagt of de bomen op de dijk gesnoeid kunnen worden, ze geven te veel
schaduw. Dit ligt bij de Gemeente en die geeft het momenteel helaas geen prioriteit.
De voorzitter bedankt het vertrekkende tuincommissielid, Floor Bluijs en de 1e penningmeester,
Henk Schuiten voor hun jarenlange inspanningen voor de vereniging. Gelukkig blijft Henk
recreatielid en heeft hij aangeboden zijn opvolger komend jaar nog in te willen werken.
Sluiting
Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 22:10 uur.
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1 keer per jaar hebben de dames en heren jeu de boules teams een gezamelijke spelletjesdag.
Zaterdag 19 November was het zover. Om 13.30 uur gaan 6 teams van 5 spelers van start.
Elk team heeft een teamleider die de behaalde punten op een scorelijst bijhoud.
Voor 2 spellen (blikgooien en jeu de boules) moeten we naar buiten wat dit jaar niet voor elk team
prettig was met de regen, wind en hagelbuien. Binnen zijn 4 spellen: darten, sjoelen, golfballenbak
en jeu de boulesballenbak. Als alle spellen zijn gedaan worden de punten geteld en de winnaars
bekend gemaakt:
1e Frans 583 punten
2e Cor 534 punten
3e Ahmed 485 punten
Poedelprijs Nel de Boer
Beste team: Cor, Koet, Gerard H, Lilia, Els.
Beste van de diverse spelletjes: Darten: Ahmet 151 Golfspel: Theo 89
Blik gooien: veel gelijke punten Max. 30
Sjoelen: Cor 235 Jeu de Boules: Frans 74
Jeu de boulesballenbak: Frans 60
Na een hapje en een drankje gaan we aan tafel voor een heerlijke chinese maaltijd, met ijs toe.
En dan moeten we weer een jaar wachten tot de volgende spelletjesdag.
Bij deze wil ik iedereen die op welke manier ook heeft bijgedragen aan deze dag hier hartelijk voor
danken.
Lida Koper
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Ook dit jaar heeft het bestuur de gouden schoffel in de algemene ledenvergadering van
8 november 2016 mogen uitreiken aan die tuinder die met algemene stemmen van het bestuur
hiervoor werd voorgedragen.
Uitgangspunt van het bestuur in haar keuze is niet de mooiste tuin, maar die man of vrouw die
gedurende het jaar zich opvallend veel heeft ingezet om het voor een andere tuinder mogelijk te
maken dat ook hij of zij met wat extra hulp verder kan met zijn hobby. Het heeft mij als voorzitter
dan ook goed gedaan dat haar voordracht voor deze trofee ook door alle in de vergadering
aanwezige leden, van harte werd ondersteund: Sheila Meier.
Sheila heeft samen met haar moeder de zorg over
tuin 17. Maar hoeveel werk en zorg zij ook aan haar
tuin heeft en geeft, elke keer als zij op de tuin was,
wist zij tijd vrij te maken om een andere tuinder te
helpen. Helpen niet enkel praktisch maar zeker ook
met haar vrolijke manier van omgang en haar zorg
voor de mens. Het afgelopen jaar was zij dan ook het
“zonnetje” voor die tuinders die even te veel op hun
bordje hadden gekregen.
Sheila, je bent een KANJER !!!
Hans Verbeek (vzt a.i.)

De oude en nieuwe winnaar van de Gouden Schoffel.

Nieuwjaar

Een rug

Op nieuwjaarsmorgen kom ik vroeg
in ons Noorse kerkje aan het bos
nog niemand
een koster steekt de kaarsen aan
in dat licht zweven nog gebeden
kerstbloemen kleuren op
schildering komt tevoorschijn

We hebben allemaal twee handen en een rug
waar we voorzichtig mee zijn
om daar zo lang mogelijk van te genieten.
Op het eind van het jaar blik je terug
en ziet wat je allemaal hebt gedaan op de tuin.
Vaak met de hulp van anderen.
En dankbaarheid vult je hart.

een heilige rust, geluk bijna
mijn ziel kan open
na dagen
van flitsende beelden op t.v.

Else

Else
Mijn Web Blog: etenvanhetzand.wordpress.com rond ik eind 2016 af.
In het nieuwe jaar ga ik door op dezelfde site met iedere week een kort verhaal:
Short Story’s.
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De Kennemer Golf & Country Club
(door Harry Opheikens)

Op 11 december 1910 werd De Kennemer Golf & Country Club opgericht en is eerst begonnen in
Santpoort, maar sinds 1926 gebruikt met de terreinen in Zandvoort.

foto:
Het is nog een beetje een kale boel in
de jaren 30...

Geschiedenis
Tijdens een vergadering in hotel Hartenlust te
Bloemendaal (zie foto rechts) is de beslissing
genomen om de Kennemer Golf Club op te richten.
De eerste voorzitter Gérard J. van der Vliet had deze
vergadering belegd.
Er waren 29 heren en 4 dames aanwezig.
In 1911 werd in Santpoort een 9 holes baan geopend.
De baan was ongeveer 2005 meter lang en had een
‘bogey’ van 42 strokes. Er werden nationale en
internationale wedstrijden op gespeeld. Hoewel men
tevreden was met de baan in Santpoort, spraken de
Foto:
leden en het bestuur van de club toch regelmatig
De Hartenlust: Van hotel tot bedrijfsgebouw De
over de mogelijkheden van een 18- holes baan.
twintigste eeuw brengt grote veranderingen in de
Op 6 maart 1926 komt in een bestuursvergadering
buitenplaats. Het huis, de oranjerie, hertenkamp en
deel van de tuin met vijver werden van 1899 tot 1915
het aanbod van de Maatschap Zandvoortsch Duin
uitgebaat als hotel, waarvoor het huis ingrijpend
(de familie Quarles van Ufford) aan de orde om het
verbouwd is.
terrein waarop de club nu is gevestigd voor een
nominaal bedrag aan de club in erfpacht te geven.
Het aanbod werd in dank aanvaard. Op 3 mei 1928 was de nieuwe golfbaan klaar voor gebruik en
werden de oude baan en het clubhuis in Santpoort gesloten en werd ‘Zandvoort’ voor leden
opengesteld. Op 19 mei 1928 vond de opening plaats. Jhr. G.C. Quarles van Ufford, de voorzitter,
sloeg de eerste drive van de eerste tee en gaf een zilveren Rijksdaalder aan de caddie die de bal
terugbracht. Gedurende de periode 1928-1940 werden vier Internationale Open Kampioenschappen
gehouden.
Tijdens een deel van de oorlogsjaren is de baan in beslag genomen door de Duitsers. Er werden
verschillende bunkers op de baan gebouwd als deel van de ‘Atlantikwall’. Niet minder dan 78
betonnen bunkers, alsmede een anti-tankmuur werden dwars over de gehele baan in de jaren 1944
en 1945 gebouwd. Na de oorlog werden baan en clubhuis weer hersteld. Een voorbeeld daarvan is
hole C6. Weinigen zullen vermoeden dat, onder de groene helling tussen de bunkers en de green,
een betonnen paardenstal voor 36 paarden ligt, die de baancommissie tijdens het herstel heel wat
hoofdbrekens heeft bezorgd!
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Ook het ledental is in de periode na de oorlog regelmatig opgelopen. Het ledenbestand nam toe van
350 in 1947 tot 775 in 1970. Daarna werd de groei wat minder, maar, met de komst in 1976 van de
openbare golfbaan Spaarnwoude werd golf in Kennemerland steeds populairder. Hierdoor nam het
aantal nieuwe leden op de Kennemer Golf & Country Club ook toe.
De baan heeft in de loop der tijden een aantal aanpassingen moeten ondergaan. In 1964 werd een
nieuwe S.S.S. en handicap schema ingevoerd. In 1985 werd de baan uitgebreid tot 27 holes.
Er zijn na de oorlog ook nog vele internationale toernooien op de Kennemer gespeeld, waaronder
10 Internationale Open Kampioenschappen, 3 Internationale Dames Amateur Kampioenschappen
en 5 Internationale Heren Amateur Kampioenschappen.
Omschrijving
De Kennemer Golf & Country Club is de oudste ‘links’ golfbaan in Nederland. De baan wordt
gerekend tot de mooiste banen van de wereld. De baan ligt pal achter de zee in een glooiend
duinlandschap en bestaat uit 3 series van 9 holes, te weten: de A-holes (de Van Hengel course), de
B-holes (de Pennink course) en de C-holes (de Colt-course). Deze zijn respectievelijk genoemd
naar oud-bestuurs- en erelid de heer S.J.H. van Hengel en naar de golfarchitecten Frank Pennink
en Harry Colt.
Van

Toernooien
Op de Kennemer zijn veel nationale en
internationale toernooien gespeeld, o.a.:

Tot

Voorzitter

1910 1926

Gerard Jan van der Vliet

1927 1945

Jhr Gerard Charles Quarles van Ufford

1946 1957

Hein Smidt van Gelder

1985

Geurt Rahusen
Jan-Willem Hoving

2009 2015

Hans Bosch

2015 heden Enno Osinga

Voor veel mensen het meest bekende toernooi. De laatste jaren wordt het toernooi voor drie jaar in
Zandvoort georganiseerd en dan weer ergens anders. Van 2010 tm 2012 was het in Hilversum en
van 2016 tm 2018 is het in Spijk met dit jaar de Nederlander Joost Luiten als winnaar. Eerder deed
hij dat al in 2013 op de Kennemer.
Vanaf 2000 werd het Dutch Ladies Open een paar jaar op de Kennemer gespeeld.
In 1984 en 1994 werd het Nationale Kampioenschap Strokeplay op de Kennemer gespeeld.
Beide toernooien hadden zeer wisselende weersomstandigheden. In 1994 was er windkracht 8 en
regen tijdens de eerste ronde. Slechts 11 spelers scoorden onder de 80.
Datum

Winnaar

29-06-2013
28-06-2014

Score

Winares

Score

Darius van Driel 106 -2

Charlotte Puts

115 +7

Darius van Driel 102 -6

Myrte Eikenaar 104 -4

Het Kennemer Open wordt over alle 27
holes gespeeld. De par van de 27 holes is
06-10-2012 Severiano Prins 109 +1 Myrte Eikenaar 111 +3
108.
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Winnaars / Winnaressen Herfstpuzzel
De winnaars van de zomerpuzzel hebben een pindakaas vogelvoerhuisje
gekregen. Voor de herfstpuzzel hadden we 9 inzendingen wat wel erg weinig was.
Onder de goede inzenders heeft Engel Lever 3 prijswinnaars getrokken.
Engel is lid van het dagelijks bestuur en kantine-beheerder dit laatste brengt erg
veel werk met zich mee maar hij doet het met veel plezier samen met Hedi.
De oplossing van de tekst van de woordbalk was:
goede en mooie nazomer / herfst gewenst
De gelukkigen zijn :
1. C.J.Mettes
tuin 37
2. J.Aders
tuin 33
3. F.Schilpzand
tuin 74
Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!
De gewonnen prijs kunt u iedere woensdagmiddag ophalen in ons verenigingsgebouw.
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Hemelse stoofpeertjes
Stoofperen worden niet gegeten zoals handperen. Ze zijn rauw niet smakelijk , je moet er een
kooktechniek op los laten nl stoven. In het kort is stoven niets anders dan garen op een HEEL laag
vuur met de hulp van een vloeistof en kruiden.
Er zijn heel veel handperen, peren die je zo kunt eten, maar stoofperen zijn er niet zo veel. Bekend
zijn natuurlijk Gieser Wildeman en Saint Remy maar ook de Brederode is een bekende in de
keuken.
Om van een stoofpeer een hemelse stoofpeer te maken, heb je naast geduld ook veel kennis van
kruiden en specerijen nodig. De stoofpeer is een echte uitdaging. In een ontmoeting met twee heel
bekende tuinders (Ellie en Silvia) heb ik beloofd om te proberen om u mee te nemen naar de
keuken.
Eerst moeten we even een paar stappen terug nemen. Hoe zag de wereld er uit toen het mobieltje
(I-phone) nog niet ons leven beheerste ? Dit lijkt een rare vraag maar hij is heel legitiem. Er zijn
weinig dingen met een eeuwigheidswaarde.
Toen de scheepsjongens van Bontekoe vertrokken van uit de haven van Hoorn richting de Oost,
gingen zij niet alleen maar uit nieuwschierigheid aan boord, maar zij wilden ook de wereld mooier
maken, zij wilden de geuren van specerijen en kruiden naar ons land brengen. Ons land stond tot
dan toe bekend om zijn “spruitjes”geur. Er lag een grote uitdaging op hun te wachten.
Kruidnagelen, steranijs, gember, kaneel, pepers, palmsuiker en citrusvruchten, het zijn allemaal
zaken die zij op hun reis terug naar Holland meenamen en ons land hielpen aan een andere
smaak en geur in ons eten. Er was zeker ook nog wat meer nodig, voor dat je in ons land iets aan
onze eetgewoontes kon veranderen,je moest wel een paar honderd jaar geduld hebben En
geduld is nu juist de basis voor het begrip stoven, dus dat kwam mooi uit.
Maar nu aan de slag.
Benodigdheden voor stoofpeertjes:
Stoofperen, Gieser Wildeman
een stevig glas rode wijn(of rode port) - een klein flesje bessensap of bramensap
twee schijfjes verse gember – 2 kruidnagels – 1 blaadje laurier – een hele steranijs – 2 pijpjes
kaneel – twee schilletjes citroen en twee schilletjes sinaasappel – een theelepel palmsuiker (goela
djawa) - drie stevige eetlepels met donkere basterdsuiker – wat water – een rvs kookpan met
passende deksel
Werkvolgorde:
schil de peertjes vanaf de steel naar beneden, plaats ze rechtop in de pan een laat ze zo een uur
staan. De peertjes zullen gaan verkleuren en dat moet nu juist. Zet ze daarna rechtop in de pan,
doe er de specerijen bij samen met de suikers. De schilletjes, port of wijn en voldoende water dat
zij net onder staan. Dek het geheel af met een klein bordje (op de peertjes).
Dan de deksel en plaats de pan op het kleinste vuur. Het stoofproces duurt zeker drie tot vier uur.
Controleer met een dun mesje of de peertjes gaar zijn en laat ze in de vloeistof afkoelen en
bewaren tot………
Nu hebben we stoofpeertjes, straks maken we ze hemels.
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Vragen we mijn opa en oma of jouw ouders ?
Voor dat deze vraag gesteld gaat worden moet je het volgens mij het eerst met elkaar eens zijn dat
je dit feest wil delen met familie of vrienden. Als je er vanuit gaat dat het min of meer een
verplichting is, een verplichting omdat je vorig jaar jouw ouders hebt gevraagd en dat nu zijn ouders
aan de beurt zijn, lijkt dat mij een reden om snel het spel Mens Erger Je Niet in de onderste lade te
stoppen of juist heel nadrukkelijk op tafel te leggen.
Zelf ben ik in de gelukkige positie dat ik mij geen zorgen hoef te maken over dit onderwerp. Met heel
veel plezier en vreugde vieren wij het met de kinderen en kleinkinderen. We hebben afspraken
gemaakt zoals, we leggen allemaal wat onder de boom , niet te duur (een vast bedrag), en het moet
natuurlijk ook leuk ingepakt zijn. We nemen daar alle tijd voor en genieten van de verbazing en het
plezier dat we met elkaar beleven. Als we iemand heel erg missen, steken wij daar een extra
kaarsje voor op met heel even de aandacht ergens anders op gericht..
Ook de vraag wat zullen we eten is zelden een lang onderwerp, de kleinkinderen willen
Gourmetten ! Zij vinden dat een heerlijk feestelijk gebeuren, zelf een beetje koken/bakken, niet al te
veel werkzaamheden vooraf, veel tijd om met elkaar te praten en te genieten.
Belangrijk is natuurlijk wel dat het voorwerk zoals het snijden van bv. champignons, reepjes paprika,
gesneden uienringen, tauke, blokjestomaat, maar ook lekkere kruidenboter in een schaaltje, dat al
deze zaken klaar staan. Het vlees ? Ga naar Marcel Horneman(op de Grote Krocht) vertel hem wat
je graag wil,en je zult zien en proeven dat je daarmee een goede keuze hebt gemaakt.
En het toetje ?

Hemelse stoofpeertjes

De stoofpeertjes zijn twee dagen eerder gekookt en in de koelkast opgeborgen.
(zie het recept hier links!)
Haal de stoofpeertjes uit het kookvocht en zet ze terug in de koeling.
Giet het kooknat door een zeefjes in een klein pannetje(rvs)kook nu dat kooknat in tot dat je merkt
dat het dikker begint te worden.( inkoken tot 1/3).
Laat het afkoelen en plaats het dan ook in de koeling.
Neem kleine borden, leg op elk bordje een half plakje cake.
Neem met een ijslepel een lekkere bol roomijs en plaats deze op het plakje cake, doe het zelfde met
een peertje, leg hem op een plakje cake.
Schep met een eetlepel wat van het ingekookte perensap over het peertje, garneer het met een
lekkere dot slagroom.
Voor de liefhebbers kun je natuurlijk ook
twee bolletjes ijs en twee peertjes
verzorgen, een paar blaadjes chocolade er
bij leggen en op het bolletje ijs een klein
kaarsje plaatsen (zoals die op een taart
gebruikt worden) en dat op het laatste
moment aansteken.
Ik wens u allemaal een geweldige dag
toe !
Hans Verbeek
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Van harte gefeliciteerd jarigen in het 1ste kwartaal van 2017:
Datum

Naam

Straat

Tuinnr.

10-01

Holt

Flemingstraat

12-01

Paap

Tjerk Hiddestraat

101

14-01

Stobbelaar

Fahrenheitstraat

(hlp. T.25)

16-01

Paap

Wilhelminaweg

67

18-01

Noltee

Hogeweg

18-01

Hamidovic

Celsiusstraat

18-01

Laan

Dr.C.A. Gerkestraat

(hlp. T.57)

19-01

Lotte

Keesomstraat

(hlp. T.62)

19-01

Drommel

Dr.J.G.Mezgerstraat

24

20-01

Loos

Prinsenhofstraat

23-01

Lotte

Langelaan

62

24-01

Hooglander

v.Speijkstraat

97

24-01

Martens

v.Lennepweg

25-01

Meier

Vuurboetstraat

(hlp. T.17)

01-02

Harsta

v.Lennepweg

40

03-02

Bodamèr

Tolweg

88

04-02

Vossen

Brederodestraat

23

04-02

Koper

A.J.v.d Moolenstraat

93

06-02

Vessem

Helmersstraat

(hlp. T.84)

08-02

Koper

Piet Leffertsstraat

64

19-02

Bluijs

H. Heijermansweg

100

22-02

Kluitenburg

Witte Veld

58

27-02

Hoogendijk

v.Speijkstraat

27-02

Mettes

Celsiusstraat

28-02

Gansner-Lotte

Zandvoortselaan

(hlp.T.62)

02-03

Verhoeven-Schuiten

Flemingstraat

18

04-03

Boukes

Tollensstraat

(hlp. T.31)

05-03

Duijn

W.Gertenbachstraat

12

10-03

Drommel

Dr.J.G.Mezgerstraat

48

11-03

Dolder

Fahrenheitstraat

(hlp. T. 91)

13-03

Zonneveld-Spruit

A.J.v.d.Moolenstraat

11

14-03

Blom

Celsiusstraat

104

15-03

Shamseddin

Flemingstraat

20

16-03

Enderman

Celsiusstraat

(hlp. T.89)

17-03

Hesselink

Lorentzstraat

103

22-03

Terol

Celsiusstraat

28

24-03

Ten Caat-Lammers

v.Speijkstraat

3

25-03

Wijker

Zr. Dina Brondersstraat

43

27-03

Verbeek

Fahrenheitstraat

19

27-03

Haave de Jong

Max Euwestraat

36

30-03

Dalen

Keesomstraat

16
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Sjoel competitie 2016
Net als voorgaande jaren hebben we een
oer gezellige avond gehad: 24 spelers
hadden zich opgegeven, en dat is mooi te
verdelen over 6 bakken. Net voor de start
kwam er nog een afmelding maar na een
telefoontje naar Ineke Terol waren we weer
kompleet.
De avond hebben we iets anders verdeeld
dan voorgaande jaren. Was je voorheen na
de voorronde niet bij de eerste 8 dan was je
uitgespeeld. Nu hebben we na de voorronde
(allemaal 1 x spelen op alle 6 de bakken)
de ploeg gedeeld.
De beste 2 van elk team naar de A-groep en
de andere 2 naar de B-groep.
We spelen allemaal nog 1 x op 3 verschillende bakken, en daarna spelen de beste 2 nog 2
spelletjes om de 1e en 2e plaats.
Groep A

1e Henk Terol 237 Groep B
2e Ineke Terol 200
Poedelprijs Rika Paap

1e Kees Koper 228
2e Myrna Bruinzeel 192
Poedelprijs Nel de Boer

Prijs voor de laagste score 42 (na 3 x gooien) is voor Gert van Maasdam.
Lida Koper
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Waarom ben je aan een tuin begonnen en wanneer?
Willem: Ik heb de Tuinvereniging samen met dhr. Bullee en Meijer opgezet in 1972, ik heb toen 10
jaar lang een tuin gehad en me met het reilen en zeilen van de vereniging bezig gehouden. Ik ben
gestopt omdat mijn eerste vrouw al haar groente in de supermarkt ging kopen en ik het nut van
een tuin niet meer inzag. Mijn huidige vrouw Greet wilde graag een tuin en beloofde er goed
gebruik van te maken (en dat doet ze ook hoor!). Toen ik in 2000 met de VUT ging zijn we weer
begonnen aan een tuin, dit was net voor de ophoging van de tuinen; ik heb me toen als vrijwilliger
meer dan nuttig gemaakt en geholpen met alles wat bij deze klus kwam kijken.
Hoe gebruik je de tuin?
Greet: wij gebruiken de tuin als groentetuin maar we hebben ook kruiden en fruitbomen. We eten
heel veel van de tuin en hebben thuis drie vriezers zodat we ook in de winter genieten van eigen
geteelde producten. Groenten bewaren door ze te wecken doe ik ook graag. We zijn echt gek op
het verbouwen en eten van onze eigen groentes!
Wat is het leukste van of in je tuin?
Willem: het allerleukste is het zaaien en oogsten. Het is mooi om te zien wat er tevoorschijn komt
als je iets hebt gezaaid, het dan oogsten en eten is geweldig! De tuin geeft je zoveel, de tijd vliegt
als je lekker bezig bent en het is nog gezellig ook. Ook de dokter is blij met mijn tuinieren omdat ik
er zo lekker fit van blijf.
Wat is het meest bijzondere dat je ooit op je tuin hebt meegemaakt?
Greet: Net voor de Kerst en de ophoging fietsten we naar de tuin, de tuinen stonden onder een
laag water en op de paden reden we het ijs stuk met onze fietsen. Op de tuin stonden nog
spruitjes! Die hebben we geoogst met onze hoge laarzen aan, dat was heel bijzonder!
Heb je naast tuinieren nog andere hobby’s?
Greet: Nordic Walking, Cardio Fit, zwemmen, naaien, klaverjassen en darten (in het clubgebouw),
daarnaast doe ik nog vrijwilligerswerk voor Pluspunt.
Willem: Jeu de Boules (VTVZ), zingen bij het Mannenkoor, schilderen, klaverjassen als er een
invaller nodig is, darten en vis bakken in het clubgebouw.
Heb je nog een goede tuintip?
Willem: Deze zomer hadden we last van wurmpjes op onze kolen, ik heb toen een mix gemaakt
van water, groene zeep en spiritus.
Dit heb ik op de kolen gespoten en
hiermee hebben we 25 kolen gered!
Gisteravond hebben we hier nog
door Greet zelf gemaakte
zuurkool van gegeten, heerlijk!
Wat is je levensmotto?
Beide: Leven en laten leven!

Foto:
Willem en Greet van Duijn, tuin 12.
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IMPRESSIE van invallen bij klaverjassen.
In het recente verleden was er geregeld sprake van zo nodig invallen bij andermans afwezigheid bij
de populaire VTVZ klaverjascompetitie maar nu stonden mijn vrouw en ik in die hoedanigheid
beiden eigenlijk al ’n hele tijd “aan-de-zijlijn” m.a.w. het was al lang niet meer gebeurd. Daarom was
’t telefoontje van Hans P. (nieuwe mede-organisator) op 10 oktober j.l. echt verrassend, apart en
origineel (“Hans” ↔ “Hans”), waarna wij beiden ’s avonds aan deze avond meededen.
Willy lootte een tafel met Theo de B., Gijs B. en Greet v.D. (óók organisatrice) en ikzelf trof het aan
tafel met Wil v.D., Anneke B. en Atze v.d.H. Beide tafels dus met twee dames en twee heren! Er
waren totaal zowaar 8 (!) tafels – dat is kennelijk wel eens iets minder. Dat komt toch niet omdat het
toevallig “hapjes-avond” was waardoor het altijd bedrijvige kantine-echtpaar Engel en Hedi L. het
nóg drukker had dan normaal?
Tevoren was het een beetje de vraag of wij het klaverjassen niet iets hadden verleerd maar de
organisatie zei dat men het spelletje net als fietsen nooit kan verleren. Overigens is dat m.i. in de
praktijk niet te vergelijken! Het is natuurlijk wel te hopen, dat zij gelijk hebben…..
Uiteraard waren er veel bekende deelnemers en –sters uit het verleden (goud van oud….) maar
toch waren er ook nieuwkomers hetgeen m.i. op zich een goed teken is. Betekent toch een positief
verloop van een daardoor levendige vereniging.
Zoals voorheen ervaarden wij enthousiast spel; dat was ook hoorbaar aan andere tafels.
’t Spelletje heeft altijd verrassingen en elk rondje zijn er weer onvoorspelbare nieuwe kansen.
Het begrip NIEUWE RONDE NIEUWE KANSEN was dus steeds van toepassing. Goed!
Tussendoor was er gelukkig ook kans op enige niet-relevante maar daardoor wél grappige/
informatieve aspecten en gesprekken. Oók goed en je hoort nog eens wat!
Dat kon door de nodige aandacht en concentratie tijdens het spel ook weer niet zoveel zijn…..
Echtpaar L. had het als altijd weer druk met drankjes en nu dus ook met lekkere hapjes waarmee zij
geregeld rond gingen – betrof zowel stukjes haring en hartige snacks. Sfeer verhogend hóór! Fijn!
Bovendien werd de spontane bediening gelardeerd met grappen en kwinkslagen. Ja, ja!
Opvallend was het verschil van tijdstip waarop spel aan de tafels beëindigd was. Erg variërend!
Ook viel het op dat na afloop een aantal leden nog “wat-bleven-hangen”. En wel aan de bar.
En dat dan als besluit van een zoals altijd gezellig avondje waarop er voor leden c.s. iets anders
om de hoek komt kijken dan het tuinieren overdag met daglicht e.a. dagelijkse business.
Goede onmisbare variatie!
Tenslotte benieuwd hoe het verder met deze -competitie gaat qua invalbeurten.
J.B.
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Kerstmis en Oud en Nieuwjaar
Zolang de Tuinderspraat bestaat, staat er in de laatste editie van het jaar altijd een relativerend,
terug- en vóóruitblikkend “eindejaarsverhaal” in.
In feite is de inhoud daarvan veelal vrijwel hetzelfde en/of soortgelijk. Ook zonder plagiaat!
Zoals U zult lezen is dat in deze editie ook zo: logisch.
Structureel is de wens dat alle VTVZ-leden c.s. prettige Kerstdagen beleven en bij voorbaat ook
een goed Nieuwjaar ervaren.
Bij het schrijven van deze wensen is meteen duidelijk dat dit niet altijd het geval zal/kan zijn.
En toch is het noodzakelijk, hoe moeilijk het met alle redenen in veel gevallen ook kan/zal zijn,
deze bewust positieve benadering na te streven en eigenlijk is het gewoon van belang dit op die
wijze te beleven. En dat geldt voor iedereen!
Dus ondanks alle onontkoombare, leuke, vervelende al dan niet persoonlijke situaties en de in
veel gevallen allesbehalve prettige maatschappelijke ontwikkelingen is het dus buitengewoon
belangrijk dat men individueel en in verenigingsverband positief vooruit kijkt en persoonlijk zijn/
haar best doet deze ambities te hebben en te verwezenlijken.
En daar is ondanks alles gelukkig ook wel min of meer reden voor. Tóch?!?
SUCCES DAARMEE……!!!!!!!!
H.B.
Onze Belgische tuinvriend.
Recent verbleef onze vriend in deze regio en hij was er ook tijdens
de Sinterklaastijd. Op “pakjesavond” kreeg hij van de
Goedheiligman een boek als cadeautje. “Een boek?” vroeg hij
verrast. “Maar ik heb al een boek!”……
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Het begin van het nieuwe jaar
zit vol warme nieuwjaarswensen
daarom drinken we een glaasje met elkaar
en proosten we op een groeizaam 2017
met mooie oogsten en heerlijk weer
want dat is voor ons tuinmensen
wat wij het liefste zien.
Kom daarom allen even langs deze dag
in onze kantien
en begin het nieuwe jaar met gezelligheid en een lach.
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Michelle Obama maakt moestuin Witte Huis winterklaar
De Amerikaanse first lady heeft het zachte Washingtonse najaarsweer aangegrepen om de laatste
wijzigingen door te brengen in haar wereldberoemde moestuin bij het Witte Huis. Voor de winter
zijn intrede doet en voor ze in januari uit de ambtswoning moet verhuizen, heeft Michelle Obama
nog wat blijvende veranderingen doorgevoerd in de tuin.
De moestuin is uitgebreid, heeft stenen paden gekregen, een toegangsboog, een oprichtingssteen
(anno 2009), tafels en bankjes. Daarmee wordt het heel wat lastiger voor de Trumps om de
moestuin weg te halen. "Dit tuintje moet blijven bestaan als symbool voor de hoop dat we een
gezonder land kunnen maken voor onze kinderen", aldus Michelle Obama bij een ceremonie
tussen het groen.
Michelle Obama was niet de eerste die eigen groente verbouwde bij het Witte Huis maar gaf er
wel de meeste publiciteit aan. Om haar opvolgster Melania Trump te helpen maakte Obama
bekend dat er 2,5 miljoen dollar aan privédonaties beschikbaar is voor toekomstig onderhoud.
Scholieren mochten de first lady helpen bij de laatste herfstoogst waarbij er aubergines, okra's,
tomaten en kruiden geplukt moeten worden. Die maken ruimte voor de wintertuin vol broccoli en
boerenkool, waar een nog onbekende opvolger de vruchten van plukt.
De vraag is of Trump er blij mee zal zijn: hij heeft in interviews vaak aangegeven dat hij vooral van
fast food houdt.

Een persoonlijk verhaal van Michelle Obama over haar moestuin bij het Witte Huis. Als first lady
maakte ze zich zorgen over het toenemende gewicht van de Amerikaanse kinderen en hun
slechte eetgewoonten. Zij wilde een moestuin maken waar kinderen zelf in konden werken,
zaaien, wieden en oogsten. Ze noemt het een leertuin.
De moestuin wordt gevolgd in de seizoenen.
Tussendoor worden recepten gegeven en
verhalen verteld van school- en stadsprojecten
over het kweken van eigen groente. Er worden
geen teeltaanwijzigingen gegeven, maar door het
enthousiasme waarmee het boek geschreven is,
zorgt het voor inspiratie. Michelle Obama neemt
haar verantwoordelijkheid als first lady en zorgt
hopelijk met haar moestuin, waar ze uiteraard een
fors aantal tuiniers voor in dienst heeft, voor een
gezondere jeugd. Boeiend om te lezen. Met veel
kleurenfoto's waarop de (ex)presidentsvrouw
volop te zien is.
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