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Ere lid
J.G.J.Verbeek

Lid van verdienste :
H. Bullee

Samenstelling Commissies :
Bouwcommissie : F.Bluijs, C.A.Bogaart, R.de Jong en A.A.M.Ottho (kand. lid)
Evenementencommissie : mevr.L.Koper, mevr. H.Lever, mevr.W.Mettes en mevr.A. Vöros.
Kantine beheer : H. en E. Lever.
Inkoopcommissie : F.Blom, J.E.P.Bodamèr, D.Langelaar en H.Schuiten.
Tuincommissie : J.Bakker, R.J.Hoogendoorn, P.B.D.Hoogendijk, D.Langelaar, C.J.Mettes,
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Complex : Duinpieperspad 2 2041 XA Zandvoort Tel. 023 5719630
Bankrek. No. NL89INGB 0005 917649 t.n.v. volkstuindersvereniging Zandvoort
Website www.vtvz.info
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Tuindersjaar 2015-2016
In het afgelopen jaar is voor de tuinders een gezellig en goed tuinjaar geweest.
We hebben veel blije tuinders op het terrein gezien met grote oogsten.
Heel veel mensen die elkaar helpen of ondersteunen.
De evenementen commissie heeft ook dit jaar goede en gezellige activiteiten gehad. Bijvoorbeeld de
vismaaltijd die nog altijd goed bezocht wordt.
Binnen de tuinvereniging hebben de jeu de boules club, de kaartclub en de dartclub ook een gezellig
jaar achter de rug.
Op verschillende foto’s op social media zag het er gezellig uit!
Op de tuinen zelf en door een groot aantal vrijwilligers zijn er een heleboel hand en spandiensten
verricht. Uiteraard op de onderhoudsdagen, maar ook het verven van de kantine en toiletgebouw.
Het plaatsen van een zeecontainer en het onderhoud aan allerlei gereedschappen die er gebruikt
worden. Het vereniging gevoel bij de vrijwilligers was volop aanwezig.
Door de leden werd er tijdens de algemene ledenvergaderingen plezierig meegedacht over de gang
van zaken binnen onze vereniging.
Dat wordt erg gewaardeerd en goede tips zijn altijd welkom!
Het bestuur heeft zoals u weet ook een aantal dingen ondernomen
- het heeft een nieuwe tractor aangeschaft
- het dak van de kantine is vernieuwd
- er is een enquête onder de leden uitgegaan
- het achterste parkeerterrein is aangepakt
- er is een zeecontainer geplaatst
- er is een begin gestart met de controle van de tuinen
- er is een begin gemaakt van het opschonen van het archief
- er is een begin gemaakt met een digitaal archief
- er is contact gemaakt met het nieuwe gemeenteraadslid en de paden van het terrein worden
aangepakt
- de gouden schoffel is uitgereikt en er worden nieuwe leden voorgesteld in de algemene
ledenvergadering.
Al met al een fijn verenigingsjaar
Secr.

Grof huishoudelijk afval op oproep laten ophalen
Het is mogelijk om middels een verzoek bij de Gemeente Zandvoort, grof huishoudelijk afval op te
laten halen.
Dat is niet enkel mogelijk vanaf uw huisadres, maar ook vanaf het adres Duinpieperspad 2041 XZ .

MAAR !!!!!
Het bestuur gaat in overleg met de Gemeente om te kijken hoe dit van toepassing kan zijn voor alle
tuinders die op deze mogelijkheid een beroep willen doen.
Er zijn namelijk vanuit de Gemeente hele strenge voorwaarden gesteld, hoe het moet worden
aangeboden maar zeker ook wat er mag worden aangeboden.
Wij vragen dan ook aan alle tuinders, als je gebruik wilt maken van deze dienst van de Gemeente,
wacht even hoe de onderhandelingen met de Gemeente en het bestuur gaan lopen.
Het bestuur is van mening dat indien grof huishoudelijk afval aan geboden wordt, dat de des
betreffende tuinder EERST contact moet opnemen met het bestuur.
Dit om te voorkomen dat verschillende belangen elkaar in de weg gaan zitten.
Ook is het bestuur van mening dat de verantwoordelijkheden vooraf met alle tuinders moet worden
doorgesproken.
Het bestuur hoopt u in de volgende tuinderspraat te kunnen mededelen hoe het in de toekomst
mogelijk kan worden gemaakt. Even geduld a.u.b. !
Hans Verbeek (vz a.i.)
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Het bouwafval probleem op ons tuinencomplex
Ook tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april jl. kwam het weer aan de orde, hoe kunnen
wij tuinders bewegen om het op hun tuin aanwezige "bouwafval" af te voeren.
Knelpunten zijn o.a. de hoeveelheid, de samenstelling(glas-metaal-beton-tegels-plastic etc. etc.)op
sommige tuinen is de hoeveelheid zo groot geworden dat het zelfstandig afvoeren haast niet meer
mogelijk is.
Het bestuur is van mening dat deze "vervuiling" een vorm gaat aannemen die onwenselijk is.
Hoe moeten we dit probleem oplossen ?? Natuurlijk we kunnen veronderstellen dat de betreffende
tuinder het zelf gaat afvoeren, maar dit is niet een probleem dat gisteren is ontstaan. Sommige
tuinders hebben een bekendheid dat ze "verzamelaars" zijn !
Ik doe dan ook een oproep aan deze mensen.
Wij als bestuur willen zorgen
voor een afvoerbak, maar dan
moeten de verzamelaars dit
gezamenlijk bekostigen !
Het kan niet zo zijn dat de
vereniging dit gaat financieren.
Laat nu eens een kritische blik
over (achter) uw tuin gaan,
beoordeel nu eens zelf wat u
van al dat afval maximaal voor
de komende twee jaren nodig heeft, u zult merken dat er dan niet veel over blijft. Neem nu eens
deze wellicht voor u rigoureuze stap, laat het niet langer een ergernis zijn voor ons mooie
tuinencomplex ! Neem zelf het initiatief, laat weten dat je aan dit opschoningsproject wilt deelnemen,
hoe meer mensen het gaan doen, hoe lager dan ook de gezamenlijke kosten zullen gaan worden.
Laat geld niet het grote obstakel zijn, u heeft het immers ook zelf op uw tuin gebracht !
Het bestuur wil een bemiddelende rol spelen, zij wil proberen om in tweede week van juli te zorgen
voor een afvalcontainer, mits de "verzamelaars" zich hebben aangemeld en met elkaar dan de
afspraak hebben gemaakt over de omvang van hun afval en hun betaling om dit afval af te voeren.
Wij zullen u helpen bij het vervoer (met gebruik van onze tractor) naar de container !
Maak gebruik van deze mogelijkheid, laat het weten met een kort briefje, doe dat in de brievenbus bij
de kantine waarna wij kunnen beoordelen op welk moment we dit probleem gezamenlijk kunnen
oplossen !

DOE HET NU !!!
Hans Verbeek (vzt. a.i.)
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Gezien op ons tuincomplex

Boerenkool

Bessenstruik

Klimop
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Wij feliciteren de volgende 41 jarigen in het 3e kwartaal van 2016
Naam

Straat

01-07
03-07
17-07
17-07
20-07
23-07
24-07
26-07
29-07
01-08
04-08
05-08
06-08
17-08
20-08
22-08
23-08
23-08
24-08
25-08
27-08
28-08
29-08
01-09
02-09
03-09

Koper
Havinga
Vleeshouwers
Hoogendijk
Ruigrok
t Loo- Harteveld (hlp. T.78)
Schuiten
Duinen
Curic
Hoogendijk
Sluijter-Glaudemans
Bol
Leeuwen
Gasteren
Dudink
Vöros
Bluijs
Koper
Hogeboom
Mettes
Visser
Bakkenhoven
Horeis
Meij
Lefferts
Halewijn

de Genestetstraat
Dr.J.G.Mezgerstraat
Burg Beeckmanstraat
v.Lennepweg
Keesomstraat
Lorentzstraat
Koningstraat
de Ruyterstraat
Flemingstraat
A.J.v.d.Moolenstraat
Dr.J.G.Mezgerstraat
Burg.Beeckmanstraat
Secr. Bosmanstraat
Prinsesseweg
Hobbemastraat
W.Draijerstraat
Kruisstraat
Dr.J.G.Mezgerstraat
Nicolaas Beetslaan
Fahrenheitstraat
Grote Krocht
W.Draijerstraat
v.Lennepweg
Dr.C.A. Gerkestraat
Const.Huijgensstraat
v.Galenstraat

08-09
10-09
10-09
12-09
13-09
15-09
16-09
16-09
20-09
21-09
23-09
24-09
25-09
26-09
30-09

Paap
Bos
Maasdam
Ottho (hlp. T.22)
Hijner
Visser
Heemskerk-Doppenberg
Hunen
Langelaar
Duivenvoorden
Haarman
Duijn
Koper
Duivenvoorden
Schilpzand

Celsiusstraat
Celsiusstraat
Celsiusstraat
Potgieterstraat
Willemstraat
Dr.J.G.Mezgerstraat
Treubstraat
Lorentzstraat
Voltastraat
Koninginneweg
v.Leeuwenhoekstraat
Kostverlorenstraat
Burg.v.Fenemaplein
Lorentzstraat
v.Lennepweg
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Tuin

76
63
75

42
29
82
77
27
2
15
25
22
66
37
46
52
96
14
68

34
57
102
45
61
8
74

Koolkragen
We moeten het even over koolkragen hebben. Lach niet; het
is serieus.
Als we niet met gif willen zwaaien, is het goed om de
koolplanten een ‘kraag’ te geven.
Half april wordt de koolvlieg actief en voor die tijd kunnen we
de plant beschermen.
De vlieg legt haar eitjes tegen de voet van de plant.
Wij maken van plastic of asfaltpapier een kraag. Zo groot als
een etensbord. Knip een snede naar het midden en in het
midden een stervormig inknipsel .
Leg dit om de voet van de plant en bindt het om de stam vast
met een touwtje, ook de buitenkant van de cirkel rondom
vastzetten in de grond met pinnetjes of stenen.
Het helpt goed!

Nestkastjes
Op enkele tuinen op ons –complex bevinden zich nestkastjes
voor kool- of pimpelmezen .
Als daar sprake van is dan is het A. leuk (om te zien) en B.
nuttig (voor de tuingewassen).
Na het uitvliegen van jonge vogeltjes kunt U ’t best het -kastje
vanaf september schoonmaken.
Er zitten dan in het verlaten nest restanten van het broeden in
zoals vlooien, teken , luizen e.d.
Met een stoffer/boender en blik kom je hiermee een heel eind.
Daarna kunnen vogels er ’s winters in schuilen en
overnachten. Goed!
Natuurlijk zijn zulke nestkastjes ook in woonomgevingen nuttig, leuk en functioneel. Educatief!
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ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD 2016

Zaterdag

9 juli

Tuin nr: 89 t/m 104

Aanvangstijd zaterdagen
Van 10.00 tot 12.00 uur.

Maandag

29 aug.

Inhaalavond

Aanvangstijd inhaalavond
Van 19.00 uur tot 21 uur.

Zaterdag
Zaterdag

6 aug.
17 sept.

Tuin nr: 1 t/m 17
Tuin nr: 18 t/m 34

Graag 15 minuten voor
aanvang melden.
En inschrijven niet vergeten !

Het algemeen tuinonderhoud is verplicht voor alle tuinleden jonger dan 75 jaar !!
Wie wegblijft zonder afmelding krijgt een boete.
Alleen bij zeer dringende gevallen afmelden bij:

Tuincommissielid Jan Bakker tel. 5718128

Onze Belgische tuinvriend.
Het zijn niet altijd of vaak typisch zgn. Belgische naïviteiten die onze vriend veelal onopgemerkt en
op een niet bepaald slimme manier lanceert.
Neen, het komt ook voor dat ie zelf zowaar op zijn manier “ lollig” uit de hoek komt.
Zo vroeg hij laatst aan een tuinder: “Wat is het verkleinwoord voor handboeien?”
“Tja, daar vraag je mij wat zég…!” was diens antwoord.
“Trouwringen….!” zei onze vriend.
-9-

Zomertijd
Tja, vanmorgen op uitgerekend 1e Paasdag begon de jaarlijkse zomertijd –de klok ging één uur
vooruit. En dat duurt tot de nacht van zaterdag op zondag 30 oktober a.s.
Een “ezelsbruggetje”: vóóruit in voorjaar en áchteruit in najaar!
Gevoelsmatig moet men toch steeds weer wennen aan dit fenomeen.
Vooral in ’t begin met bijv. de vraag “wanneer heb ik nu genoeg geslapen? ” en “hoe laat is het
tussen-de-middag en lunchtijd?”
En er zijn natuurlijk mensen die dit hele verschijnsel overbodig vinden en het in grote lijnen als
complete onzin zien.
Praktisch is het hinderlijk om thuis alle klokken en horloges aan te passen .
Valt soms niet mee en vergt inderdaad dikwijls “klimwerk” op stoelen
en zelfs zullen er wel trappen voor worden gebruikt.
Critici beoordelen het allicht als opgedrongen inspanningen die dus
daarna nog automatisch zelfs aanpassingen in het dagelijkse ritueel
vergen……
Met enige moeite zal/kan men zich w.s. het economisch aspect
enigszins voorstellen.
De persoonlijke biologische klok is in het begin ook automatisch
ietwat van slag.
Dan volgt de zomer waarbij men ’s avonds een uur langer licht heeft.
Dit jaar eindigt de zomertijd dus eind oktober.
En dan alles na de klok één uur terug te hebben gezet.
Wederom een gewenningsperiode maar dan “andersom” qua beleving.
Ouderen hebben deze traditie al jarenlang ervaren en hoewel ’t dus steeds weer als een “verrassing”
overkomt moet men in feite blij zijn het heel lang te kunnen meemaken.
Net als verjaardagen – tóch?!? En als het goed is “hoe-meer-hoe-beter”…..!
Het is als met zoveel dingen: “Alles heeft z’n voordelen – je moet ze wel zien….!”
-----------Tenslotte nog even het idee dat het hele verhaal voor iedereen wel duidelijk zal zijn en uiteraard ook
al eerder volledig bekend zal zijn geweest. Er is hiermee niets nieuws onder de zon. Logisch.
De relatie met de meeste VTVZ leden is vooral dat m.n. de actieve tuinders/-sters in dit verband
eventueel ’s avonds een uurtje langer in daglicht op de tuin kunnen zijn.
En dus niet in het donker hoeven te tuinieren of aldaar te verblijven. Goed!
Pasen (storm!)
J.B.
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Bezoek van groep 7 van de Nicolaasschool
Op vrijdag 17 april kregen we op ons volkstuinenkomplex enthousiast bezoek van groep 7 van de
Nicolaasschool.
Onder begeleiding van hun juf Thea van der Woerd als ook een paar ouders, hebben de kinderen
een heerlijke en leerzame onderbreking gehad van hun lessen op school .
Eerst was er natuurlijk het ontvangst in de kantine, er was op dat moment even tijd en rust om de
lunch te gebruiken. Daarna was er ruimte voor uitleg, wat staat er op het programma en hoe worden
de groepjes ingedeeld.
Er was een door Jaap Vinke verzorgde speurtocht, samen met Ria een stukje tuin onkruid vrij maken,
een bezoek aan de bijen bij imker Rieks, bij mij het vullen van een potje met aarde en het zelf
inzaaien van of bloemetjes of tomaten. Kortom een vol programma dat met heel veel plezier en
aandacht door de kinderen werd gevolgd.
Als laatste weer terug naar de kantine waar Engel en Hedi een heerlijke frisdrank en appel hadden
verzorgd.
Juf Thea en ook de moeders waren vol lof over de vriendelijke en leuke ontvangst, wij gingen daarna
met een goed gevoel terug naar huis, kinderen zijn ook onze toekomst.
Hans Verbeek

Meer foto’s op vtvz.info
Onder het knopje
Foto’s / Film’s
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders
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Eieren zoeken 2016
Vol spanning keken ouders en kinderen uit naar het jaarlijkse eieren zoeken op de tuin
De ouders vooral of het wel droog zou blijven en de kinderen of ze een ei zouden vinden en heel
belangrijk of ze nog een prijs gewonnen zouden hebben met het inkleuren van de tekening
Eenmaal warm onthaald in de kantine worden de kinderen in groepen verdeeld.
Het weer werkt mee en zo kunnen de kleinste kinderen al snel eieren gaan zoeken.
Als tweede groep gaan de wat oudere kinderen aan de andere kant bij de muur eieren zoeken terwijl
er voor de aller grootste een speurtocht op het tuincomplex is uitgezet.
Het was een gezellige drukte zo over het gehele terrein.
Een hoop kinderen ouders en grootouders zijn aan het zoeken en al snel horen we
"ik heb er 1 gevonden".
Het duurt even voordat ook de gouden eieren gevonden zijn maar dat is ook dit jaar weer gelukt al is
het soms met een beetje hulp.
Terug in de kantine worden we wederom warm onthaald met een heerlijk glaasje limonade, thee,
koffie en een heerlijk stuk paasbrood, voor alle kinderen is er daarnaast een cadeau en voor de
gouden ei winnaars is er nog een extra prijs.
Ook de ingekleurde tekeningen worden weer opgehaald en zowaar ook daar krijgt iedereen weer wat
lekkers bij, wat een feest!
Op het einde wordt er van een aantal kinderen afscheid genomen de tijd vliegt ook voor hen.
Zei mogen volgend jaar helaas niet meer mee doen.
Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de heerlijke zorgeloze ochtend die voor ons
geregeld is!

Fam. Vinke

Meer foto’s staan op www.vtvz.info
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Inzameling groenvuil 2016
De woensdagen tussen 14 en 18.00 uur.

U kunt groenafval
kwijt op alle
Woensdagen

bij de kantine aan de ingang van het tuincomplex.
Daar zal het afval onder toezicht in de grijze bakken worden verdeeld.
(vol is vol)

Let op
i.v.m het algemeen
tuinonderhoud
kan er op de
onderstaande
dagen geen
gebruik worden
gemaakt van de
bakken.
6

juli

3

augustus

14

1)

Welk tuinafval kan er worden aangeboden op de
bewuste woensdagen? :
- Handzaam gemaakte takken en ander snoeiafval
- Stronken
- Kweek en niet composteer baar onkruid waarvan de
hoeveelheden te groot zijn voor eigen afvoer.
- Nachtschade afval (tomaten, aardappel en ander
nachtschadeloof)

2)

Wat kan er NIET worden aangeboden? :
- Zand en aarde
- Composteerbare groente en blad afval
- Ander tuinafval zoals stenen, planken en ander bouw of
meubel materiaal
- Groenafval van thuis meegenomen.

september

Het blijft de bedoeling dat u zoveel mogelijk uw eigen tuinafval afvoert en
verwerkt.
Het is ten strengste verboden uw tuinafval over de hekken of in het
duingebied, op de parkeerplaatsen en in onze groenstroken te
dumpen op straffe van royering.

Van de evenementen commissie
Evenementen agenda 2016
Juli

02

Barbecue

Juli

30

Makreel roken

Oktober

08

Vis maaltijd

Oktober

22

Sjoelkampioenschap

December

17

Kerstbingo
- 14 -

Zandvoort Toen en NU (door Harry Opheikens)
Sinds 1989 ben ik al redactielid van de Klink met een kleine onderbreking van een paar jaar. Ik heb
wel aan de wieg gestaan van het overgaan van het A5-formaat naar het A4-formaat, maar dit terzijde.
Wat boeit mij aan Zandvoort en zijn historie. Eigenlijk is dat pas gegroeid nadat ik bij de Klink kwam.
Doordat ik een jubileumboek had gemaakt/geschreven over 10 jaar zaalvoetbalvereniging Zandvoort
Noord vroeg toenmalig hoofdredacteur van de Klink, Maarten Weber, mij om zitting te nemen in de
redactie. Daarnaast was ik goed bekend met het grafische vak als ordermanager, dus ook dat was
een handige bijkomstigheid bij het samenstellen van deze populaire periodiek.
Daarvoor was ik meer de verzamelaar van o.a. beeldmateriaal van Zandvoort. Hoe zag het er toen uit
en wat zie je daarvan terug. Ook dat heeft weer een oorsprong. Ik had en heb dat nog steeds een
abonnement op het tijdschrift 40-45 toen en nu. Verhalen en vooral beelden uit de oorlogsjaren
werden vergeleken met situaties na de oorlog. Wat is er als beeld nog terug te vinden van gebouwen
en locaties, ook na meer dan 70 jaar.
Voor dit artikel zijn alle foto’s door ondergetekende gemaakt op 5 mei 2016

Het pand ‘Sterre der Zee’ links en de huidige situatie in 2016. Waar gaat de voorkeur naar uit.

Vanuit die optiek ging ik foto’s en ansichtkaarten verzamelen. Zolang je iets verzameld en bewaard
gaat het niet verloren. Op die manier blijft de beeldgeschiedenis bewaard. Tegenwoordig wordt het
allemaal digitaal vastgelegd en gelukkig ook de beelden van vroeger, maar dan moeten die er wel
zijn.
Verzamelen is best wel een dure hobby, want sommige ansichtkaarten zijn inmiddels best uniek en
dus ook prijzig. In tegenstelling tot veel andere gemeentes is Zandvoort (net als veel andere
badplaatsen) heel veel gefotografeerd, waarin de familie Bakels een vooraanstaande plek heeft
ingenomen, overigens met respect voor de vele andere fotografen en ook landschapsschilders.
Tegenwoordig is men maar wat blij dat er zoveel is vastgelegd, maar neem nu u als lezer. Vanwege
het redactiewerk voor de Klink kom ik in contact met vele mensen en dan komen er allemaal privéalbums uit de kasten of van zolder en ook daarin kom je veel uniek beeldmateriaal tegen van, in dit
geval, het Zandvoorts verleden. In het Noord Holands Archief is veel digitaal beeldmateriaal terug te
vinden en ook het Genootschap Oud Zandvoort heeft inmiddels een behoorlijk archief opgebouwd,
waaruit we vanuit de redactie van de Klink flink kunnen putten.

De Grote Krocht met links nog het eindpunt van de tram, nog wel bomen in de straat.
- 15 -

Een ander fenomeen is tegenwoordig Facebook. Veel mensen verafschuwen het en ik ben het er in
zoverre mee eens, dat er ontzettend veel onzin op geplaatst wordt en vaak ook nog dezelfde plaatjes
door verschillende pagina’s Ook zijn er al vele Facebook pagina’s verschenen, die, volgens de
beheerders, een ander doel nastreven, maar waar je toch vaak dezelfde plaatjes weer op ziet
verschijnen. Alleen al bijvoorbeeld de vele pagina’s over de racehistorie van Zandvoort. Nu is het dan
wel weer zo, dat daar dus veel beeldmateriaal geplaatst wordt van de fotografen zelf en dat maakt
het dan weer uniek.
Omdat er veel digitaal is wordt daaruit veel gekopieerd en wordt dat dan weer op Facebook gezet.
Hoewel mooie beelden vind ik dat dan weer niet kunnen, want vaak wordt niet eens de bron vermeld
en loopt men te pronken met archiefwerk van een ander.

Links natuurlijk een herkenbaar plaatje, waar velen onder de ouderen nog mooie herinneringen aan hebben. Eind jaren 50
veranderde dit beeld naar een bushalte. Inmiddels is ook dat verdwenen en wordt er flink gebouwd.

Hoewel je soms uren op Facebook kan zitten (zeker als je veel vrienden/volgers en interesses hebt)
en ik betrap mij er zelf ook op, heeft dat in zoverre nut dat er toch ook regelmatig foto’s voorbij
komen, die dan uniek zijn. Althans, beeldmateriaal dat tot op heden weinig getoond is. Op dat
moment moet ik toegeven dat ik het beeldmateriaal ‘leen’ om dat vervolgens voor de Klink te
gebruiken, uiteraard met vermelding van de plaatser op Facebook. Uit de vele reacties op de
geplaatste foto krijgen we dan een beeld van hoe het toen was en daar maken we weer een
verhaaltje van..
Veel van Zandvoort-toen is een heel ander Zandvoort-nu geworden en dat is de reden dat ik
regelmatig wat toenfoto’s in de fototas doe en naar Zandvoort trek om een plaatje te maken van het
nu. Iets dergelijks doe ik ook voor de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek. Wekelijks
maak ik een rubriekje in het lokale krantje ‘de Heemsteder’ over de winkeltjes in Heemstede. Ik ben
daarmee in 2013 begonnen met de Indische Buurt van Heemstede. Meer dan 30 winkeltjes hebben
er in dit buurtje gestaan en nu haast niets meer. Met foto’s van de winkeltjes van toen maak ik foto’s
van nu van hetzelfde pand en pluis de winkelhistorie uit en zo komt het Toen en Nu verhaal ook naar
boven en wordt ook hier alles weer digitaal vastgelegd. Diverse straten heb ik inmiddels gehad en op
dit moment is dat de Jan van Goyenstraat. Erg leuk om te doen en het mooiste zijn dan toch wel de
privé-foto’s, die, mede dankzij de artikeltjes in de krant, alsnog boven water komen.

De Haltestraat heeft in de loop der jaren ook een behoorlijk ander aanzien gekregen, wel of niet passend in het straatbeeld.
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Zo ook vanuit de redactie van de Klink de regelmatige oproepen voor beeldmateriaal. Helaas hebben
wij niet het eeuwige leven, maar voor het beeldmateriaal kan dat wel. Hoe vaak wordt niet iets weg
gegooid als grootouders of ouders overlijden, maar wordt je zelf ouder of grootouder, dan wil je je
(klein)kinderen graag iets meegeven van en over je eigen verleden en dan komt er spijt dat het toen
weg gegooid was.
Vanuit dit verhaaltje dan ook een oproepje aan u als lezer, want ook vanuit uw vereniging zal er veel
uniek beeldmateriaal zijn. Laat dat digitaliseren, zodat er ook in de toekomst een Toen-en-Nu-verhaal
gemaakt kan worden.

De Haltestraat, ter hoogte van de Schoolstraat. Ook hier zijn leuke karakteristieke pandjes verdwenen t.b.v. woongenot.
Gelukkig hebben we de oude beelden nog.

Ooit als kerkgebouwtje begonnen, dat nu iedereen kent als Café Neuf. Hoe prachtig is het plaatje met al die bomen.

Het einde van de Haltestraat (of begin zoals u wilt) en kijkend richting Zeestraat. Hoewel veel panden een ander aanzicht
hebben gekregen, zijn velen nog herkenbaar vanuit het verleden.
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Het einde van de huidige Zeestraat. Voor de oorlog liep hij nog door tot aan de boulevard. De Stationsstraat achter de
botsautotent (wie kent hem nog op deze plek?) was een beetje de grens tot aan waar de kuststrook gesloopt was. Rechts het
huidige beeld.

Zelfs na-oorlogse bebouwing heeft alweer veranderingen ondergaan. Links een stukje hotel Bouwes, dat alweer lang uit
beeld is verdwenen. Op de rechterfoto een behoorlijk ander woonbeeld. Grappig is wel dat het hekwerkje op de voorgrond
nog steeds hetzelfde is.

Het Dorpsplein is haast niet meer te herkennen t.o.v. het vooroorlogse plaatje links. Alleen het pand rechts heeft de tijd
overleefd en velen hebben daar misschien wel dansles gehad. Thans horecagelegenheden.

Het is natuurlijk een hele kleine selectie, maar het zijn wel beelden die voor velen herkenbaar zijn.
Natuurlijk kun je een serie maken van de fantastische voor-oorlogse boulevard, waarvan het nu-beeld
volledig anders is door de sloop en opbouw van deze kuststrook, maar de meesten van u kennen het
vooroorlogse alleen van de plaatjes.
Harry Opheikens
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Het gebruik van de motorpomp.
Als u een motorpomp heeft
gelden hiervoor vaste afspraken:
van 's morgens
6.00 uur tot 10.00 uur
en 's avonds
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Als proef voor het jaar 2016 is het in goed overleg met de buren, ook mogelijk om te starten
om 17.00 uur met het gebruik van de motorpomp.
Het is de bedoeling dat iedereen zorgeloos van zijn tuin kan genieten, maak kennis met uw buren en
probeer er voor te zorgen dat u geen overlast veroorzaakt, immers een goede buur is meer waard
dan een verre vriend
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Verse Makreel roken

( gaat door )

op Zaterdag 30 juli 2016
Er hebben veel mensen enthousiast gereageerd met het bestellen van de makreel.
We kregen maar liefst een bestelling bij elkaar van 136 makrelen.
Er komen enkele rokers met een rookton en een rookkast.
Iedere roker kiest voor een eigen houtsoort
De roker van de rookkast geeft de voorkeur aan Beuken-, Eiken- en Perzikhout en de man van de
rookton gaat voor Eikenhout dat afkomstig is van oude whisky vaten.
Wanneer het vuur goed brandt en de rookkast op temperatuur is, gaan de vissen er zo'n vier uur in.
De rokers beginnen om half elf en de makrelen zijn dan klaar om 3 uur.
Kom gerust tussendoor eens kijken hoe dit in zijn werk gaat en snuif de geur van het visroken op.
De kantine zal open zijn dus hopen we op mooi weer zodat het extra gezellig zal zijn.
Vergeet niet om iets mee te nemen om de makreel in te verpakken.
De volgende mensen hebben makreel besteld.
Aantal

Aantal

1

D.Blom

4

R.Bronkhorst

1

Greet Bos

4

Willem bol

2

Chantal Koper

5

dick langelaar

2

j. koper

5

Frieda Koper

2

Lever

5

H.Schuiten

2

Piet van Staveren

5

Hans v huis

2

t de boer

5

Hester Tijl

2

Tamara vossen

5

J. Bakker

2

W D van Duijn

5

Jeanine Aders

2

W.Duivenvoorden

5

Karel Bogaar

4

C.Mettes

5

Marianne Visser

4

Dirk Koper

5

R.J.Hoogendoorn

4

J.Vinke

6

Jans Verhoeven

4

Kristi Gansner Lotte

8

Helen Lubberink

4

leo drommel

8

R. de Jong tuin 92

4

marlies Sonntag

10

Ten Caat-Lammers

4

Myrna Hooglander

Heeft u spijt dat u geen bestelling gedaan heeft geef dit dan zo snel mogelijk door zodat we kunnen
kijken of dit nog te regelen is
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Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen
Je moet met een mobieltje bellen
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon

Anders krijg je echt geen cent
Om je nog meer te plezieren
Mag je internetbankieren
Allemaal voor jouw gemak
Alles onder je eigen dak
Niemand die er ooit om vroeg
Blijkbaar is het nooit genoeg

Wil je een treinkaartje kopen
Nee, niet naar de balie lopen
Daar is niemand meer te zien
Je kaartje komt uit een machien
Je moet dan overal op drukken
In de hoop dat het zal lukken
Pure zenuwsloperij
Achter jou zie je een rij
Kwaad en tandenknarsend staan
Want de trein komt er al aan.

Man, man, man, wat een geploeter
Alles moet met de computer
Anders sta je buiten spel
Op www en punt nl
Vind je alle informatie
Wie behoedt je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet
Dan word je toch heel niet goed
Maar dan roept men dat je boft
Je hebt immers Microsoft
Ach, je gaat er onderdoor
Je raakt gewoonweg buiten spoor
Nee, het is geen kleinigheid
Oud worden in deze tijd.

Bij de bank wordt geen geld
Netjes voor je uitgeteld
Want dat is tegen de cultuur
Nee, je geld komt uit de muur
Als je maar de code kent

Winnaars / Winnaressen voorjaarspuzzel.
De winnaars van de kerstpuzzel hebben een insectenhotel gekregen.
Voor de voorjaarspuzzel hadden we 19 inzendingen
Onder de goed inzenders heeft Richard Bronkhorst 3 prijswinnaars getrokken.
Richard heeft sinds 2001 tuin 87. Hij zegt veel plezier te hebben in zijn tuin en altijd ruimte te kort te
komen om alle plantjes kwijt te kunnen.
Heel trots is hij op zijn asperge teelt, dit jaar heeft hij er al zeker 170 gestoken.
Er staan veel rode- en zwarte bessen en kruisbessen op de tuin .
Verder staan er ook wat fruitbomen.
De mais die hij graag lust mislukt altijd iemand of iets is hem altijd voor.
De oplossing van de tekst van de woordbalk was.
fijn aan de slag op vtvz in weer en wind
De volgende gelukkigen zijn :

1. H.Paap
2. IJ.Kleijhorst
3. F.Koper

kand.lid
tuin 13
tuin 8

Allemaal van Harte Gefeliciteerd

De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw
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Na een hele winter klaverjassen met vele spannende, maar vooral gezellige avonden, waren we op
28 april op de laatste avond beland.
De prijsuitreiking was aan de beurt en Greet deed dat gepaard gaande met leuke prijzen.
Nr. 1 en overall winnaar Hans Paap 143876 pts. en hij had en passant ook nog de hoogste score
op een avond, 6112 pts.
Nr. 2 Henk Terol 142551 pts. Tevens meeste marsen 54
Nr. 3 Annie Bullee 138807 pts.
Poedel : Wil Duivenvoorde op een avond 2922 pts.
Hierna volgden algemene mededelingen:
Andries heeft aangekondigd geen gelegenheid meer te hebben mee te werken aan de organisatie.
Hij blijft wel kaarten. Andries Bedankt!! Hans Paap is bereid dit over te nemen. Hulde!!
We hebben helaas dit seizoen afscheid moeten nemen van ons trouw lid Anneke Maasdam.
We wensen Ger veel sterkte toe, hij blijft gelukkig kaarten.
Het bestuur had voor deze avond nog een keer voor een verrassing gezorgd, door Jan Giesbergen te
vragen nog een keer paling voor ons te komen roken!!
Hij was er om 13.00 uur al. En de aroma was ons reeds tegemoet gekomen.
Een heerlijke salade en aardappelsalade stonden met witbrood klaar en samen met twee palingen
was het een delicatesse!! Ijs-je toe!!
Het werd, al met al, weer een gezellige avond .
Greet, Jaap en Andries jullie deden het AGAIN!!
Het bestuur dankt Hedi en Engel, die toch maar weer altijd voor ons klaar staan!!!
Wvd 16-5-16.

Meer foto’s staan op www.vtvz.info

IS NEDERLAND GEK?
Als U alle nationale conflicten op allerlei gebied bekijkt/leest en vanuit alle hoeken en gaten
beoordeelt, concludeert U dan óók dat Nederland gek is? En vindt U dat dan ook erg?
Bedenkt U maar er niets tegen te kunnen doen en probeer zelfs ook dáár de voordelen van in te zien!
En die zijn er gek genoeg toch ook altijd in voldoende mate.
Men (zelfs iedereen) zal ze wel moeten zoeken; soms zelfs met een lantaarntje in de hand……
Succes en sterkte er mee. Op eigen tuin is het gelukkig veelal wél goed te zien!
N.N.
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Honing verrassing bij de Jeu de boulle.
Rieks kwam op een zaterdagmiddag bij de
dames van de Jeu de boulle binnen met een
prachtig vol honingraam.
We kregen een uitleg over het raam en
mochten er even van proeven, wat is dat
lekker zeg.
Rika (niet de koningin) heeft hier foto`s van
gemaakt en Rieks heeft onderstaande
beschrijving geschreven.
Koningin Rika, uit een echt Oostenrijks
bijenras genaamd “Carnica” , wonend in
Volk II op de bijenstand in tuin 32, was dit
jaar de eerste met een ‘overproductie’
aan honing.
Ze kon niet wachten tot ik (imker
Thomas) een honingkamer op haar volk
had geplaatst, of beter gezegd: "de imker
was te laat”, maar heeft 3
broedkamerramen vol rond haar nest laten
volstoppen zodat ze geen plaats meer had om eitjes te leggen, midden in het broedseizoen;
dan moet de imker ingrijpen.
Om die honing af te nemen vind ik echter niet zo erg, dus liep ik vol trots met een vol
verzegeld raam naar de kantine waar enkele dames van het jeu-de-boulen tekst en uitleg
kregen.
Het was een mooi verzegeld raam met honing, bijna 2 kg, zoals de foto’s laten zien.
De honing zit nu al in de potjes en staan in het winkeltje op tuin 32 te koop.
Rika haar man Jaap was dan ook de eerste die een potje mee naar huis kon nemen.
Het lijkt (weer) een goed bijenseizoen te worden.
Dank je Rieks voor deze leuke verrassing.
Lida Koper

Afsluiting Darten 2015-2016
20 mei vond de prijsuitreiking plaats na een gezamelijke vismaaltijd.
Willem van Duyn en Engel Lever hebben de vissen goudbruin gebakken en die hebben we gegeten
met een aardappelsalade en groene salade en stokbrood. IJs toe en natuurlijk koffie met voor de
liefhebber een Amaretto.
Na 8 speelavonden is de uiteindelijke stand:
1e Engel Lever
192,5 punten
2e Kees Koper
188 punten
3e Lida Koper
160 punten
De poedelprijs en pechprijs gingen beide naar Marget de Haas.
Engel en Kees waren de enige die dit seizoen 140 gegooid hebben met 3 pijlen. Het is wel de
bedoeling dat volgend seizoen de “one hounderd and eighty” een keer gegooid wordt.
Hierna werden zoals elke speelavond nog vele TicTac spelletjes gespeeld.
Lida Koper
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