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Van de voorzitter
Beste mede tuinders,
even een update over een aantal lopende zaken. Zoals eerder gemeld, is er nu (eindelijk) een kapvergunning
aangevraagd door de gemeente met betrekking tot de bomen langs de dijk, dit alles heeft wat langer geduurd
dan gepland, maar had te maken met wie er nu eigenlijk verantwoordelijk was voor de aanvraag. Na veel
heen en weer gebel tussen de vereniging, de gemeente en Spaarnelanden is het nu toch gelukt. Dit betekent
overigens niet dat de bomen in zijn geheel zullen verdwijnen maar zullen worden teruggesnoeid tot ongeveer
de helft van de huidige hoogte. Dit zal overigens pas na het broedseizoen gebeuren dus rond half juli.
Wat betreft de nieuwe hekken heb ik de bevestiging gekregen dat deze nu in de maak zijn en zo snel mogelijk
geplaatst zullen worden. Dit geldt overigens ook voor de toiletten op het 2e parkeerterrein.
Ook heeft de gemeente aangeboden om het toiletgebouw aan de buitenzijde te willen schilderen en wij
hebben hier uiteraard “ja” op gezegd (de huidige verf laat helaas alweer los!).
Voor velen is het een groot gemis dat de kantine nog steeds dicht is; niet alleen de bar maar ook alle
activiteiten daaromheen die nu allemaal niet door kunnen gaan. Daarom hopen wij ook dat er na 2 maart
enige versoepeling komt zodat wij weer op een verantwoordelijke manier van de kantine gebruik kunnen
maken. Denk niet dat meteen alles weer mogelijk is, maar alles is beter dan niks.
Graag wil ik alle nieuwe tuinders veel tuin plezier wensen met hun tuin, de meeste van jullie hebben hier lang
op moeten wachten maar het genieten en harde werken gaat nu echt beginnen.
Ook wil ik even stil staan bij de tuinders die gestopt zijn of helaas door gezondheidsredenen moesten
stoppen. Zoals: Willem (Dondertje) Bakkenhoven, de familie Lever en Carla en Cees Loos, dit zijn allemaal tuin
iconen die al heel lang tuinierden. Bij Carla en Cees ben ik nog persoonlijk thuis geweest en het deed mij echt
pijn om te zien hoe graag zij nog door wilden gaan maar dit gewoon door gezondheidsproblemen niet meer
mogelijk was. Ik zie gelukkig wel dat al deze tuinen weer in heel goede handen zijn van een super
enthousiaste nieuwe generatie tuinders.
Ter afsluiting wil ik even iedereen complimenteren hoe hard er deze winter is gewerkt aan het onderhoud van
de tuinen, ik zie veel nieuwe hekken geplaatst worden en bestaande hekken worden gerepareerd waar nodig,
echt super om te zien met hoeveel enthousiasme dit allemaal gebeurt.
Hopelijk komt de lente nu snel zodat we weer allemaal
met volle teugen van onze tuin kunnen genieten.
Mvg
Charles
Voorzitter VTVZ

Let op!
Eén dezer dagen worden de facturen voor tuinhuur,
contributie etc. verzonden. De facturen voor de tuinwinkel
komen voortaan elke maand. Let dus goed op uw mailbox/
brievenbus. Betaal op tijd en voorkom een aanmaning.
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Prijsvraag
Wie kent hem niet?
Ton Drommel
van tuin 48!
Altijd met zijn pompen
in de weer…
ook nu zie je hem weer
regelmatig aan het
knutselen.
Maar hoeveel pompen heeft hij nou eigenlijk? Wie het weet mag het zeggen. Zet het antwoord op een
papiertje, kaartje of iets dergelijks en lever het in voor 14 maart a.s. in de groene brievenbus op de eerste
parkeerplaats.
Er valt een leuk prijsje mee te winnen!
Bij meerdere goede antwoorden trekken we de winnaar blind uit “de hoge hoed”.

Even voorstellen
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij aan jullie voor te stellen:
mijn naam is Simone Peerdeman, fotograaf van beroep en ook inwoner van Zandvoort.
Ik fotografeer veel binnen onze dorpsgrenzen en ben altijd op zoek naar inspirerende plekken waarin ik
zoek naar het bijzondere in het gewone. Zo kwam ik een aantal jaar geleden al eens terecht op jullie
prachtige volkstuintjescomplex, waar ik mijn ogen werkelijk uitkeek. Wat een schitterende plek vol diverse schoonheid!
Aan het begin van dit jaar heb ik besloten om hier een eigen fotoproject van te maken en het fotogenieke
complex gedurende de 4 seizoenen vast te leggen. Wanneer ik vrij werk maak, zoals dit project, weet ik
de uitkomst nog niet, een publicatie in een krant of een expositie, het zou zomaar kunnen.
Met een aantal tuinders heb ik inmiddels kennisgemaakt en toestemming gekregen om hun tuin te
fotograferen, ook als zij niet aanwezig zijn.
Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort en hoor ik alles over
jouw tuin.
(hieronder vast een paar foto’s)
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Het Groenteam
heeft er in 2021 al een productieve ochtend erop
zitten! Zij kwamen met een kleine ploeg samen om
het e.e.a. te snoeien op het complex. Na het snoeien
werd ook het kastanjehekje langs de vijver neergezet,
wat nestkasten verplaatst en de grote keien van tuin
53 naar de paddenpoel gesleept!
Het was een hele klus maar ook erg gezellig.

Meedoen kan maar vooraf aanmelden is wel
noodzakelijk om het Corona-proof te houden!
Stuur even een berichtje naar de secretaris als u wilt
komen helpen.
Het Groenteam organiseert ook het
Algemeen Onderhoud en wel op:
•

Zaterdag 20 februari 10-12 uur

•

Zaterdag 13 maart 10-12 uur

•

Zaterdag 20 maart 10-12 uur

•

Zaterdag 17 april 10-12 uur

•

Zaterdag 15 mei 10-12 uur

•

Zaterdag 26 juni 10–12 uur

•

Zaterdag 24 juli 10-12 uur

•

Donderdag 19 augustus 19-21

•

Donderdag 16 september 19-21 uur

•

Zaterdag 16 oktober 10-12 uur

Ook hiervoor geldt: vooraf aanmelden is noodzakelijk
i.v.m. het corona-proof regelen van de klussen!
Aanmelden kan via secretaris@VTVZandvoort.nl

Garant zaden heeft een handige website waar
u van alles kunt bestellen.
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Gespot!
De Biodiversiteit op onze tuin neemt toe en daar zijn we heel blij mee.
Zo is er nu ook een vrouwtjes Fazant gespot! Inmiddels hebben heel veel
tuinders haar al gezien. Ze is niet bang en lijkt het wel gezellig te vinden bij ons
op het complex. Laten we zuinig zijn op haar.

NL DOET is verschoven door Corona. Voor deze dag heeft het groenteam weer
leuke plannen. Helaas is het nu verschoven naar 29 mei.
We hopen dat dit evenement op deze dag kan doorgaan. We houden u op de hoogte!

De tuinwinkel
De tuinwinkel heeft weer voorraad Patentkali per 5 kg voor € 6.
Door Corona is de inkoop van schaaldelen duurder geworden, de schaaldelen worden daarom 10,- per stuk
Heeft u interesse kijkt u dan even hier, ook voor alle overige artikelen: www.vtvzandvoort.nl/tuinwinkel
Openingstijden tuinwinkel van 10.00—12.00 uur
Zaterdag 13 maart, Zaterdag 20 maart, Zaterdag 27 maart,
Zaterdag 03 april, Zaterdag 10 april, Zaterdag 17 april, Zaterdag 24 april,
Zaterdag 01 mei, Zaterdag 08 mei, Zaterdag 15 mei, Zaterdag 22 mei,
Zaterdag 12 juni, Zaterdag 17 juli,
Zaterdag 14 augustus, Zaterdag 11 september.

VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT
Website:

(Ingezonden foto)
Naast Andries zijn
ook Jan, Piet en
Fred druk met de
tuinwinkel…..

Nieuwe tuinders
In 2020 zijn er maar liefst 11 tuinen vergeven aan nieuwe tuinders!
Allen zijn enthousiast aan de slag gegaan. Heeft u al kennis gemaakt?
Een “explosief” begin...
De nieuwe tuinders van tuin 70 kwamen op hun nieuwe tuin deze “grote
verroeste spijker” tegen. Ze vertrouwden het niet en belde 112
(procedure Richtlijn vinden munitie of delen van munitie). Na onderzoek
van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst bleek het een niet
ontplofte zeer gevaarlijke brisantgranaat van Duitse makelij uit WO2 te
zijn. De granaat is afgevoerd en met een springlading onschadelijk
gemaakt.

Eind goed, al goed....maar hoewel het zeer zeldzaam
is dat je zoiets op je tuin aantreft, willen zij jullie de
volgende tip meegeven:
wees voorzichtig met onbekend roest op je tuin!
Laat het liggen en maak een foto: bel 112!
De politie komt dan langs en beoordeelt wat het is.
Ze stellen het veilig en de EOD haalt het op.

www.VTVZandvoort.nl
& op Facebook:
Volkstuindersvereniging
Adres:
Duinpieperpad 2
2041 XZ Zandvoort
Tel. 023 5719630
Postbus 518
2040 EA Zandvoort
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Charles Keur
Voorzitter@VTVZandvoort.nl

Vice-voorzitter: Greet van Duijn
ViceVoorzitter@VTVZandvoort.nl
1ste Secretaris:
Jolanda Meier-Koning
Secretaris@VTVZandvoort.nl
2de Secretaris: Alette Bol
Penningmeester: Marianne Visser
& Audrey Vierveyzer
Penningmeesters@
VTVZandvoort.nl
REDACTIE NIEUWSBRIEF:
Helma Hoogland
redactie@vtvzandvoort.nl
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