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Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar in uw mailbox en op de website.
Om u snel op de hoogte te houden van alles wat er in de vereniging speelt,
zult u regelmatig mededelingen en updates in uw mailbox vinden, zo blijft u
op de hoogte.

De tuinwinkel
Ook in het naseizoen is
de Tuinwinkel open:
Zaterdag 10 augustus 10-12 uur
Zaterdag 24 augustus 10-12 uur

Zaterdag 7 september 10-12 uur

Zonne-energie
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de mail en op onze Facebook pagina, komen op zaterdag 24 augustus
Accuweb en Spurt sproeisystemen ons alles vertellen, en zo ver als mogelijk laten zien, over hun
producten. Er zal een klein demo-huisje staan met de belangrijkste attributen voor zonne-energie en
beregening.
Op deze middag kun je al je vragen stellen zoals: wat kost het, wat heb ik nodig enz.
Dus ik zie jullie graag op zaterdag 24 augustus tussen 13.00 uur en 16.00 uur, de kantine is ook open en
het belooft 24 graden te worden.

Tot dan, groeten Leo Drommel

AGENDA 2019
ZONNE-ENERGIE

Zaterdag 24 augustus van 13.00—16.00 uur.

BURENDAG

Zaterdag 28 september van 10.00—13.00 uur.
Voor alle leden gratis koffie met wat lekkers:
als je komt helpen met het opknappen van de Jeu de Boules baan!

VISMAALTIJD

Zaterdag 5 oktober, t.z.t. meer informatie op de website, in de kantine

SJOELEN

Zaterdag 19 oktober, t.z.t. meer informatie op de website, in de kantine

JEU DE BOULES

Er is een heren– en een damesteam. De heren spelen op woensdag vanaf

ALV NAJAAR

Vrijdag 8 november 19.30 uur in de kantine.

Voorstellen inleveren ALV

Uiterlijk 25 oktober kunt u schriftelijk voorstellen inleveren om op de
ALV te behandelen. Voorstellen die ná die tijd worden ingeleverd kunnen
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Van de Voorzitter
Soms zit het mee en soms zit het tegen...
Zoals gebruikelijk in iedere Nieuwsbrief is mij weer gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van een
stukje tekst.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er over veel voorstellen gestemd, die het Bestuur ter verbetering van veel zaken zullen ondersteunen. Ik begreep uit sommige reacties, dat het voor een aantal leden
niet fijn is als er kostenverhogingen aan komen, maar aangezien er nog steeds geen leden zijn, die de
vereniging willen ondersteunen en in het Bestuur plaats willen nemen, zullen wij om toch daadkrachtig te
kunnen werken, zaken dienen uit te besteden.
De positieve aanmelding voor de functie van vicevoorzitter door Frank Anepool was een duwtje in de rug
voor het bestuur, maar helaas is het voor hem niet langer mogelijk zijn drukke baan te combineren met
het bestuurswerk bij onze vereniging. Jammer, maar helaas..... Toch bedankt voor het proberen!
Een andere grote tegenvaller is dat, voortvloeiend uit de uitslagen van de stemmingen van de Algemene
Ledenvergadering, Fred Blom heeft besloten zijn taken neer te leggen. Dit vinden wij zeer spijtig, omdat
hij al zoveel jaren actief is geweest als vrijwilliger op allerlei gebieden. Het Bestuur en de leden willen
hem dan ook voor zijn jarenlange inzet bedanken.
Hieruit volgt dat de tractor, die door Fred werd onderhouden en bestuurd, al geruime tijd niet meer
wordt gebruikt. Het Bestuur is dan ook van plan te tractor te gaan verkopen. Door het steeds teruglopen
van het aantal vrijwilligers zullen ook verdere wijzigingen worden doorgevoerd bij het jaarlijks rondbrengen van bestelde artikelen (potgrond, mestkorrels etc.). Hierover later in het jaar meer informatie.
Dan zijn er trieste mededelingen te doen, namelijk het overlijden van onze leden Willem Bol en Ans van
der Heide en oud-lid mw. Bluijs. Als bestuur wensen wij de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken
van het verlies.
Ook de VTVZ heeft uiteindelijk te maken gekregen met hertenoverlast. Op diverse tuinen is veel schade
aangericht en er zijn al wat maatregelen genomen, zoals dat de hekken altijd dicht moeten zijn en ook
hebben sommige leden de afrasteringen rondom de tuinen verhoogd. De Gemeente heeft uiteindelijk
ijzeren palen ter beschikking gesteld, die gereed zullen worden gemaakt om er draden doorheen te spannen zodat de herten niet meer over de muur kunnen springen. Hiermee is onze vaste vrijwilligersgroep
weer bezig, klasse!!
Het voorjaar en eerste gedeelte van de zomer is voor veel tuinders gunstig verlopen. Na verloop van tijd
kwam de droogte weer, net als vorig jaar, maar de extreme en langdurige hitte blijft tot nu tot uit. Overal
werd lekker geoogst en wat er nog aan zit te komen (aardappels) valt voor ook veel tuinders niet tegen.
Er wordt tijdens evenementen en na wedstrijden ook volop genoten van het mooie nieuwe terras!!
Dan is de Tuincommissie een nieuw project gestart ter hoogte van de muur tot aan tuin 41. Dit project is
een initiatief van Frank Anepool, Johan van Gasteren, Ria de Vries en Sheila Meier. Er is reeds een stuk
bos en ook veel struiken weggehaald en ruimte gemaakt voor een paddenvijver. Het schoon te maken
stuk grond zal worden benut voor fruitteelt en indien mogelijk een gemeenschappelijke kas voor leden
van de vereniging. Wel moet worden opgemerkt, dat de vijver sterke gelijkenissen vertoond met een flink
Bubbelbad!! Bubbelen mag echter niet zonder toezicht van de nog aan te stellen badmeester....
Tevens valt op te merken dat er nieuwe borden zijn geplaatst bij de diverse ingangen en paden, om nog
eens de regels van het Huishoudelijk Reglement te benadrukken.

Dan rest mij nog aan de leden die nog op vakantie gaan,
een fijne vakantie toe te wensen en de leden die deze zomer de vakantie
doorbrengen in de tuin, een plezierige tuintijd toe te wensen.
Groet
Dirk Koper
2

Paddenpoel & fruitbomen
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben, is
er door een aantal enthousiaste tuinders zeer
hard gewerkt aan de bossages bij de muur tot
aan tuin 41. Dit project is een initiatief van
Frank Anepool, Johan van Gasteren, Ria
Reeuwijk-de Vries en Sheila Meier, in samenwerking met de Tuincommissie en het Algemeen Onderhoud.
Wat gaat daar nu precies gebeuren?
Helaas voor de voorzitter wordt het géén Bubbelbad maar
een “paddenpoel”.
Er zijn struiken gerooid en er is een begin gemaakt met het
plan dat al enige tijd geleden is voorgesteld door verschillende tuinders: fruit-leibomen langs de muur en iets leuks doen
met het stuk grond ervoor. Dat “leuks” heeft nu de vorm
gekregen van een heuse “paddenpoel”.
Uiteraard is deze niet alleen voor padden.
Een paddenpoel is geschikt voor de huisvesting en de voortplanting van kikkers, padden en salamanders. Ook voor sommige andere dieren, zoals libellen en juffers zijn de poel en
omgeving een geschikte leefomgeving.
Het is de bedoeling dat er bij de poel speciale planten
komen te staan en er wordt een groot insectenhotel
gebouwd.
Een uilenkast en andere vogel-nest-kasten staan ook op het
programma.
De fruitbomen komen, als het meezit, in de herfst.
De bunker vooraan op het complex is een beoogde vleermuizenbunker! Hierover wordt inmiddels gesproken met de
Gemeente, wordt vervolgd dus.
Wie wil meehelpen of ideeën heeft, is van harte welkom!
Meld je aan bij de Tuincommissie en doe gezellig mee, met
zijn allen maken we er iets moois van!

Geld doneren kan ook : www.doneeractie.nl/actie/37189
Elk bedrag is welkom...
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Wist u dat……..
….de kantine in de keuken een nieuwe kraan heeft?
Dankzij Herman Schuiten van tuin 65, die de kraan
heeft geïnstalleerd, kunnen de kantine vrijwilligers
nu veel makkelijker afwassen...bedankt Herman!

……..dat u in 2020 ervoor kunt kiezen om
“papieren-lid” te worden?
De vereniging is vorig jaar 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.

…..op de voorjaars ALV het Huishoudelijk
Reglement, met toestemming van de leden, op een
aantal zaken is aangepast?
BIJVOORBEELD artikel 8, lid 5, 6 & 7
5.
Opzegging van de huur moet uiterlijk 3 maanden
voor het beëindigen van de huurovereenkomst (31
december) schriftelijk geschieden bij de secretaris.
6.
Indien de opzegging niet vóór 1 oktober geschiedt,
dan blijven de huur en de contributie voor het
volgende jaar verschuldigd.
7.
Indien een tuinder van tuin wil ruilen met een andere tuinder, dienen zij dit beide schriftelijk kenbaar te
maken vóór 1 oktober aan het bestuur met opgave
van reden en een overnameplan. Het bestuur geeft
aan de hand van deze bescheiden haar
toestemming (of niet).

...dat u op de VTVZ Facebook van alles kunt delen?
Tuintips, plantjes ruilen, foto’s etc…
Zo kwam de redactie deze mooie foto van Chantal
Koper tegen, mooi hoor die goudsbloem, wat een
prachtige kleur!
Ook Rika Paap zet regelmatig foto’s online, zoals
deze leuke collage van o.a. stokrozen, ook mooi!

Wees er dus op tijd bij als u, uw lidmaatschap/tuin
wilt opzeggen…..
……..dat het vroeger heel
gebruikelijk was om de
motorpomp in een gat in de
grond te zetten om het lawaai
tegen te gaan?
De doorgewinterde tuinders
weten nog wel hoe dat moet.
Misschien een idee om daar
weer mee te starten?
Welke tuinder wil hierover uitleg
geven? Dan zet de redactie het
op de website!
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Herten
De toppers van de Koffieclub zijn, op de 2de parkeerplaats, langs de muur, begonnen aan het plaatsen van palen waartussen draad wordt gespannen.
Dit om het inspringen van de herten daar tegen te
gaan. De palen zijn geschonken door de Gemeente.
Helaas gebeurt het nog téveel dat de toegangshekken open staan. Laten we allemaal ons best doen
om die te sluiten en elkaar erop aan te spreken als
het niet gebeurt. Alleen op die manier houden we
de herten buiten de deur.

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

Gouden Schoffel nominaties
Aan wie kan dit najaar de “Gouden Schoffel” worden uitgereikt?
De “Gouden Schoffel” is in het leven geroepen om
díe tuinder in het zonnetje te zetten die, niet alleen
een prachtige tuin heeft, maar zich ook sterk
maakt of heeft gemaakt voor de Vereniging èn de
medetuinder(s).
Wie verdient dit jaar deze prijs?
U kunt stemmen op de tuinder van uw keuze op de
website van de VTVZ via de knop
links bovenaan.

Algemeen Onderhoud
Met zijn allen maken we er iets moois van!
Het onderhoud is op zaterdagen van 10.00 tot
12.00 uur. Bent u verhinderd dan kunt u terecht
op één van de inhaaldagen.
U wordt 15 minuten voor aanvang verwacht voor
koffie met wat lekkers en de instructie.
Iedereen is welkom: ook als je al een keer hebt
geholpen, kandidaat-, recreatielid of helper bent.
Kom gewoon gezellig meedoen….
Geplande data:
Maandag 26 augustus
Inhaalavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdag 7 september Tuin nr: 35 t/m 52
Zaterdag 28 september Tuin nr: 53 t/m 70
Maandag 7 oktober
Inhaalavond van 19.00-21.00 uur.
Bent u verhinderd?
Meld dit dan tijdig bij de voorzitter:
Voorzitter@VTVZandvoort.nl

In memoriam
In onze vereniging zullen we hen missen:
Willem Bol
Ans van der Heijde
Miep Bluijs– Berg

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien
—Toon Hermans—
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Cannabis
Wij vinden het zéér spijtig om u te moeten mededelen dat één van onze tuinders
heeft besloten om het voortbestaan van de VTVZ op het spel te zetten en de regels
van de Vereniging ernstig te schenden door maar liefst 10 Cannabis planten op zijn
tuin te kweken!
Bezit van zoveel planten is niet alleen tegen de regels van de vereniging,
het is ook strafbaar. Dit gedrag is niet goed te praten.
Om de medetuinders verder geen overlast te bezorgen, is dít keer de
politie niet ingeschakeld: zij zouden het terrein hebben afgezet en voor onderzoek
ons complex een aantal dagen sluiten. Met een hitteweek op komst wilde het
bestuur dát de tuinders niet aandoen.
De overtreder is gesommeerd de planten onmiddellijk weg te halen en het bestuur heeft dit de volgende
dag gecontroleerd. Het bestuur zal deze tuinder met regelmaat gaan bezoeken en zijn tuin controleren.
Bij een volgende overtreding, van welke aard dan ook, zal per direct het lidmaatschap van deze tuinder
worden opgezegd en zal zijn tuin aan een kandidaatlid worden vergeven.

Sloten
Naar aanleiding van dit incident èn een constatering van verbranding van onkruid op een tuin (open vuur),
wat niet is toegestaan én in deze hitte/droogte natuurlijk erg gevaarlijk is, beseft het bestuur dat controle
óp de tuinen helaas een noodzaak is. Volgens het Huishoudelijk Reglement is het bestuur bevoegd om de
tuinen te betreden maar omdat er tuinders zijn die hun tuinhek op slot hebben is dat niet altijd mogelijk.
Het bestuur zal inventariseren welke tuinen dat zijn en hen om een reservesleutel van hun tuinhek vragen.
Zo kan (ad hoc) controle plaats vinden en kan het bestuur ook de tuinen op in het geval van calamiteiten
zoals bv schade bij storm of een (illegaal) vuurtje dat tóch niet goed is uitgemaakt.

VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT
Website:

www.VTVZandvoort.nl
Adres:
Duinpieperpad 2
2041 XZ Zandvoort
Tel. 023 5719630
Postbus:

Vacatures:
VICE-VOORZITTER, (2de) SECRETARIS, (2de) PENNINGMEESTER
& COMMISSIES
Om het bestuur te completeren wordt er gezocht naar een (2de)
secretaris en een (2de) penningmeester.
Ook voor de diverse commissies wordt er gezocht naar vrijwilligers
die een paar uurtjes per jaar hun steentje willen bijdragen.
Meer informatie over de functies 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.

Postbus 518
2040 EA Zandvoort
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Dirk Koper
Voorzitter@VTVZandvoort.nl
1ste Secretaris: Jolanda Meier
Secretaris@VTVZandvoort.nl
Penningmeester: Sheila Meier
Penningmeester@VTVZandvoort.nl
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