NIEUWSBRIEF “de Duinpieper”

November 2019

Volkstuindersvereniging Zandvoort
Update Biodiversiteits project
Zoals u weet is de vereniging bezig om de biodiversiteit op het complex te vergroten op verwaarloosde plekken. De paddenpoel en
alles wat daar omheen is gecreëerd is daar een prachtig voorbeeld van. Maar er staat nog veel meer op het programma!
Zo is er de laatste tijd hard gewerkt om het dicht begroeide gedeelte, tegenover de Jeu de Boules baan, leeg te krijgen en gereed te
maken voor fruitbomen etc. Veel dank aan iedereen die daar aan mee heeft geholpen, het was een hele klus maar het is gelukt.
Wethouder Joop Berendsen is op uitnodiging van het bestuur, samen met een vertegenwoordiger van het IVN, gebiedsverbinder
Eric Lefferts én Arthur Verdaasdonk van Spaarnelanden, op bezoek geweest om het lopende project te komen bekijken. Zij waren
daar zo enthousiast over dat er ter plekke werd besloten om mee te helpen.
De bunker vooraan op het complex is door Spaarnelanden en handhaving open gemaakt én leeg gehaald: het leek wel een druipsteengrot!! Er is een nieuwe deur met slot in gezet en de sleutel is aan het bestuur overhandigt: de vereniging heeft hiermee de
gewenste toestemming gekregen om van deze bunker een echte vleermuisbunker te maken! Samen met Johan van Gasteren wordt
er nu een plan opgezet om dit, in overleg met vleermuis-experts, te realiseren.
Ook het fruitbomen project vond de wethouder een goed idee en via Spaarnelanden is er zwarte grond geregeld zodat de jonge
bomen niet in het zand hoeven opgroeien. Zelfs de fruitbomen zijn door de gemeente gedoneerd: daar zijn we natuurlijk heel erg
blij mee!
Stichting Manders Brada heeft de vereniging onlangs ook verrast door een mooi bedrag te schenken om de vleermuisbunker in te
richten en een uilenkast aan te schaffen; de wind zit dus goed in de zeilen wat dit project betreft. We houden u uiteraard op de
hoogte.

WAT

WANNEER

HOE LAAT

Algemene Leden Vrijdag 8 november
Vergadering

19:30 uur

Sjoelen

Zaterdag 16 november

20:00 uur

Kerstbingo

Zaterdag 14 december

20:00 uur

Kerststukje

Woensdag 18 december 20:00 uur

Nieuwjaarsborrel Zaterdag 4 januari

16-18 uur
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Wist u dat……..
……..dat u in 2020 ervoor kunt kiezen om “papieren-lid” te worden?
De vereniging is overgestapt op het digitaal informeren van haar leden: u bent sneller op de hoogte en het
drukt de uitgaven. Omdat sommige leden liever hun post op papier ontvangen heeft het bestuur het
“papieren-lid” geïntroduceerd. Dit houdt in dat deze leden nog wél op de hoogte gehouden worden per papieren post. Als “papierenlid” betaald u € 5,- contributie per kalenderjaar extra.
Als u “papieren-lid” wilt worden in 2020, dient u zich hiervoor aan te melden bij de secretaris, vóór
15 november 2019, bij geen reactie ontvangt u alles digitaal.

Wist u dat……..
….u alle informatie over de Vereniging op de website kunt vinden?
WWW.VTVZANDVOORT.NL

Wist u dat……..
…...onze gezellige kantine dit jaar weer super draait? Het vrijwilligersteam is weer lekker bezig en organiseert
de ene na de andere leuke activiteit: complimenten voor deze inzet!
Wilt u ook helpen? De kantine zoekt nieuwe vrijwilligers om achter de bar en in de bediening te helpen:
woensdagmiddag (heren Jeu-de-Boules) en donderdagavond (klaverjassen). Je werkt altijd samen met één
andere vrijwilliger in een leuk en hecht team. Wil je een keer meelopen om de sfeer te proeven, of heb je
vragen? Loop eens binnen op woensdagmiddag en vraag naar Lida of Greet.
Mailen mag ook: kantine@vtvzandvoort.nl

Wist u dat……..
…...vrijwilligers Ton, Karel en Andries weer heel hard gewerkt hebben om aan de achterkant van het complex,
aan de muur, ijzeren palen (met draad ertussen gespannen) te bevestigen zodat de herten daar niet naar
binnen kunnen springen? Super gedaan weer mannen, bedankt!

Wist u dat……..
…..er ook hard gewerkt is aan de garage en de gereedschapshokken? Er is flink opgeruimd en een andere, overzichtelijkere indeling gemaakt. Nu alleen nog het gereedschap inventariseren en nieuw kopen. Dan kunnen we
komend seizoen goed van start met de tuinwinkel en het Algemeen Onderhoud.

Wist u dat……..
….de kantine te maken heeft gehad met wateroverlast? Gelukkig
hadden de kantine vrijwilligers vergadering en konden zij
adequaat reageren! De verzekering is ingeschakeld voor de schade
binnen en er wordt gewerkt naar een oplossing om herhaling in de
toekomst te voorkomen.

Wist u dat……..
…..vanaf half oktober het de ideale tijd is om fruitbomen te planten? Zolang de grond niet bevroren is kun je de boom in de grond
zetten. Rond deze tijd kunnen de geplante bomen en hun wortels
goed profiteren van de herfstregen voordat de winter aanbreekt.

Wist u dat……..
…… kolen kunnen hergroeien? Laat de stomp van de kolen in de grond zitten waar de kolen zijn afgesneden.
Als je met een mes een kruissnede in bovenkant maakt zullen er groene bladeren uit groeien, die je later weer
kunt gebruiken.
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BURENDAG
Er is met Burendag hard gewerkt om de Jeu-de-Boules baan op te knappen!
Dankzij een bijdrage van het Oranjefonds én de Ruilwinkel van Sinkel konden er materialen worden aangeschaft. Hartelijk dank daarvoor!
Het is nog niet helemaal klaar, daar was de dag te kort voor en de regen te hevig.
Er wordt de komende tijd verder aan gewerkt zodat de baan weer een plaatje wordt.

TIP : Groei & Bloei moestuin-zaaikalender
Het kweken van eigen groente en fruit is leuk en gezond.
Plannen maken, zaaien, oogsten en koken ... genieten van je eigen moestuin!
Groei & Bloei helpt erbij met twee zaaikalenders. Er is een eenvoudige kalender met 10 gewassen en een
uitgebreide kalender met 74 gewassen: https://www.groei.nl/moestuin/zaaikalender
Na het downloaden kun je de PDF uitprinten of digitaal raadplegen. Veel plezier!

Hekken
Inmiddels is bijna iedereen er wel aan gewend:
de hekken sluiten. Er is geen hert meer binnen gekomen.
Fijn!
De hekken zijn echter wel wat onhandig en aangezien ze
al zijn afgeschreven én aan vervanging toe, is het bestuur
druk bezig met het aanvragen van offertes voor nieuwe
hekken en dan het liefst (handmatige) schuifhekken
omdat die handiger opengaan.
Op de komende ALV op 8 november om 19.30 uur
Garant zaden heeft een handige website waar
kunt u hiervoor uw stem uitbrengen. U komt toch ook?
u van alles kunt bestellen.
3

Container & groenafval composteren
De containers voor het groenafval worden steeds zwaarder beladen. Er zijn tuinders die er planten in gooien
met enorme kluiten zand eraan. Hierdoor worden de containers erg zwaar en zijn ze moeilijk te verplaatsen.
De vrijwilligers die ze buiten het hek zetten hebben er een hele sjouw aan!
Hierbij dus een oproep aan alle tuinders om het groen te ontdoen van zand/aarde en alles klein te maken.
Op deze manier past er meer in de container en is hij minder zwaar om te verplaatsen.
Groen materiaal weggooien is ook niet altijd nodig. Wist u dat u het prima kunt composteren?
Zo heeft u na een tijdje prachtige compost om uw tuin mee te voeden, gratis en voor niks!
Via GOOGLE en You Tube kunt u heel veel te weet komen over composteren.
Ook speelt de tuincommissie met het idee om een hakselaar aan te schaffen om het groen klein te maken. Zo
kunt u het makkelijk op de composthoop of -ton doen óf als mulch tussen uw planten gebruiken.
Wij houden u op de hoogte.

GRATIS

workshop composteren

zaterdag 22 februari 2020 van 10-12 uur.
Maak van groen afval weer prachtige compost. Hoe werkt dat nou precies? Wat mag er wel en wat niet op de
composthoop? Deze ochtend leer je er alles over.
Deze workshop wordt gegeven door Roos Broersen van www.roosbroersengroenadvies.nl en wordt onze
vereniging GRATIS aangeboden door de AVVN! Hier maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van en nodigen u
van harte uit om mee te doen. Deelname voor onze leden is natuurlijk gratis, inclusief koffie met wat lekkers.
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk i.v.m. het aantal plaatsen en kan via de secretaris:
Secretaris@VTVZandvoort.nl

VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT
Website:

www.VTVZandvoort.nl

Vacatures:
Om het bestuur te completeren wordt er gezocht naar een (2de)
secretaris en een penningmeester. Ook voor de diverse commissies
wordt er gezocht naar vrijwilligers die een paar uurtjes per jaar hun
steentje willen bijdragen.

Adres:
Duinpieperpad 2
2041 XZ Zandvoort
Tel. 023 5719630
Postbus:
Postbus 518
2040 EA Zandvoort
Dagelijks bestuur:

Meer informatie is te vinden op: www.VTVZandvoort.nl
Of maak eens een
afspraak met het
bestuur,
zij vertellen u graag
over de inhoud
van alle functies.

Voorzitter: Dirk Koper
Voorzitter@VTVZandvoort.nl
1ste Secretaris: Jolanda Meier
Secretaris@VTVZandvoort.nl
Penningmeester: Sheila Meier
Penningmeester@VTVZandvoort.nl
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