-1-

-2-

T

U

I

N

D

E

R

S

P

R

A

A

Verenigingsblad van :

Jaargang 33 No.1 maart 2017 verschijnt 1 x per kwartaal
Dagelijks bestuur :
Voorzitter : (Interim)
J.G.J.Verbeek
Secretaris :
R. Reeuwijk
Penningmeester :
Vacant

( tuin 19 )

Tel. 023.5715498

voorzitter@vtvz.info

( Tuin 90 )

Tel. 06.38508526

secretaris@vtvz.info

(

)

Tel.

(

)

Tel.

Bestuursleden :
Vice-Voorzitter :
Vacant
2e Secretaris :
Vacant
2e Penningmeester :
J.E.P.Bodamèr
Algemene functie :
R.J.Hoogendoorn

E.Lever

( Tuin 88 )

Tel. 023.5712313

( Tuin 41 )
( Tuin 98 )

Tel. 023.5712860
Tel. 023.5374918

Arbitragecommissie :
H. Bullee en C.J.Wester
Ere lid
J.G.J.Verbeek

Lid van verdienste :
H. Bullee

Samenstelling Commissies :
Bouwcommissie : 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 P.van Staveren.
Tuincommissie : J.Bakker, R.J.Hoogendoorn, P.B.D.Hoogendijk, D.Langelaar, C.J.Mettes,
en mevr. J.Verhoeven-Schuiten.
Redactiecommissie : mevr.E.M.Mettes, J.G.J.Verbeek en J.Vinke.
Tekstbijdragen voor tuinderspraat kunt u e-mailen naar tuinderspraat@vtvz.info
Secretariaat :
Volkstuindersvereniging Zandvoort Postbus 518 2040 EA Zandvoort
Complex : Duinpieperspad 2 2041 XA Zandvoort Tel. 023 5719630
Bankrek. No. NL89INGB 0005 917649 t.n.v. volkstuindersvereniging Zandvoort
Website www.vtvz.info

-3-

T

Ons tuinderspraat
In het najaar van 2016 hebben wij u laten weten dat ons huisblad, “Tuinderspraat” toe was aan een
upgrading. De redactie die elke keer weer zijn uiterste best doet om een zo groot mogelijke
verscheidenheid aan leuke en informatieve artikelen voor u te verzorgen, ook deze groep van
vrijwilligers was een beetje ingezakt, het ontbrak ons aan nieuwe uitdagingen, we voeren te veel op
een vaste koers, ook kregen we te weinig respons van de lezers.
Gelukkig kregen op het juiste moment het aanbod van Jolanda Meier, zij wilde ons graag helpen om
Tuinderspraat een nieuw gezicht te geven.
Om te meten hoe de lezers over ons blad denken, hoe ze het lezen en wat zij leuk of minder leuk
vinden, welke aanvullingen zij graag zouden zien, had Jolanda het idee om dat middels een enquête
te achterhalen. De uitslag van deze enquête kunt u terug vinden in ons blad.
De uitslag heeft ons voldoende informatie verschaft om voor de komende jaren met nieuw elan
verder te gaan. Wat natuurlijk noodzakelijk is en blijft, dat zijn de leuke en spontane stukjes die wij
krijgen van u, uw ervaringen en belevenissen maken het blad tot een verenigingsblad waar met veel
belangstelling naar wordt uit gekeken.
Door haar inzet en praktische tips die Jolanda ons als redactie heeft gegeven, zijn we haar dan ook
zeer dankbaar. Jammer is dat zij door haar werkzaamheden niet meer haar volle aandacht kan geven
aan Tuinderspraat, maar zij blijft ons volgen en aanmoedigen om ons blad zo aantrekkelijk mogelijk
te maken en te houden. Jolanda blijft wel de rubriek "tuinder aan het woord" doen deze rubriek wordt
erg gewaardeerd door de leden. Jolanda, bedankt !
De redactie

Winter
Ja ja mensen, je gelooft het bijna niet maar het is echt waar, er was toch nog een beetje winter.
Het leuke was dat ik een klein knulletje sprak die voor het eerst sneeuw zag en voelde, hij was
helemaal in verrukking, prachtig om te zien.
Trouwens wij maakten een rondje op het tuincomplex, en waren ook van al deze pracht weer onder
de indruk!
Meteen even vast gelegd. .........je weet maar nooit of wij dat nog in de toekomst gaan meemaken dat
er zoveel sneeuw valt
met het oog op de klimaatverandering, maar laten we positief blijven ,en mag ons nageslacht nog
vele winterse taferelen mee maken.
Groetjes Karel & Ankie
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Kerstbingo 2016
Voor een groot aantal tuinleden is het ieder jaar weer
een happening , de mooie en goed georganiseerde
kerstbingo.
De kantine was zoals ieder jaar weer prachtig versierd
door Hedi & Engel, top. Ook mochten we dit jaar niet
klagen wat het aantal bezoekers betreft, de kantine
was goed gevuld en de sfeer was super gezellig!
Er waren 2 prachtige bingo's en een loterij, met
geweldige mooie prijzen.
De evenementen commissie had weer hun uiterste
best gedaan om al deze prijzen bij elkaar te krijgen, en
dat is ook ieder jaar weer een aardige klus.
En dat hebben wij natuurlijk ook te danken aan een
groot aantal sponsors, hier ook grote dank voor, want
zonder deze medewerking gaat het feest niet door. Ook uit de particuliere hoek werden mooie prijzen
beschikbaar gesteld, ook hiervoor dank.
Al met al was het weer een geslaagde avond die goed verzorgd was, ook de mensen achter de bar
hadden weer uitstekend werk verricht, iedereen had op tijd z'n natje en droogje dus was de avond
compleet, tussen de kleine pauzes door werd er gezellig gekeuveld onder het genot van een hapje
en een drankje.
De volgende Sponsors hebben bijgedragen aan deze gezellige avond

De Kaashoek
Blokker

Boudewijns Visservice

Verschillende particulieren

The Oriental shop Ta-Hwa
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Niet-alledaagse mijmeringen.
Iedereen heeft - of ie ’t nu leuk vindt of niet - helaas vaak onvermijdelijk met
politiek te maken.
Direct/indirect. En of dat nu plaatselijk, provinciaal of landelijk is, de image
van de betr. gekozen (!) politici is in ’t algemeen zeker niet “grappig” en
betrouwbaar.
Zij bestaan van conflicten en (on)logische oplossingen daarvan. Gelardeerd
met onderlinge “verwijten”, “ruzies” e.a. business maar ze zijn
collega’s/vrienden in de koffiekamer e.o. ’n Spel!
Er zijn zoals met alles wel enkele uitzonderingen. Opvattingen als “Ik wil
zus” of “Ik wil zo” zijn ook niet functioneel en zelfs ergerlijk aanmatigend als
er bovendien sprake is van niet naar het volk en hún opvattingen/meningen
luisteren en dat niet interessant te vinden.
En dat doet zich meer dan alleen gevoelsmatig helaas maar al te vaak voor.
Dat is ook de reden dat in een in principe leuk verenigingsblad als onze
Tuinderspraat de”politiek” vrijwel nooit ter sprake komt. Kan niet in de leuke
en liefst positieve image daarvan. Past niet!
Nu nochtans enige INFO over een zowaar recent Ingezonden stuk aan de pers. ’ t Ging over de
jaarlijkse mega huurverhogingen; begonnen bij v.m. min. Donner (CDA) en toen min. Blok (VVD) die
beiden de huren van “sociale” huurwoningen met mega hoge percentages lieten stijgen. ’n Obsessie!
Door ontstane m.n. typische “VVD-problemen” gaat nu tijdelijk min.Plasterk (PvdA) over WONEN.
Ik vroeg mij af of hij óók per 1 juli a.s. zo’n mega –verhoging nastreeft of dat hij begrip heeft voor
Jan Modaal’s en zgn. ”middeninkomens” die financieel alles vooral op hún bordje zien komen….!
Zoals de steeds hogere huren, energie, belastingen, verzekeringen, zorgkosten / privatisering enz.
Er komt geen loon bij en in veel gevallen gaat de AOW (bijna) volledig aan huurkosten op!
Snapt U al die nochtans juichende verhalen over “aantrekkende” economie e.d.? En nú vooruit….!
Daarin ook verbaasd gemeld, dat er NOOIT hiertegen wordt geprotesteerd/gedemonstreerd.
Oók niet door politici. Vraag was of deze minister eveneens per 1 juli a.s. wéér deze huurkosten
mega zal laten stijgen. Of dat ie dit laat halveren, verlagen of “bevriezen”. Oók t.b.v. zijn eigen
achterban e.a. mensen die op 15 maart a.s. stemmen voor 2e Kamer en nieuwe Regering.
Zo niet, dan zal publicatie hiervan zeker expres ná 15 maart a.s. plaatsvinden…….!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Natuurlijk heeft dit allemaal niets met de VTVZ te maken maar veel tuinders c.s. hebben
huurwoningen en zijn dus privé ook hierbij betrokken. Vandaar deze afwijkende story.
Ziet U het als een eenmalig minder leuk artikel qua “grappig” zijn. Sorry hiervoor!
Tot zover dit onderwerp. En rekent U er maar op dat voortaan mijn bijdragen aan Tuinderspraat weer
als vanouds wat mijzelf betreft positief en functioneel zullen zijn. Hoort bij dit clubmagazine!
7 febr. J.B.
P.S. Zoals al vaker gezegd: VTVZ leden en zéker de actieve tuinders hebben gelukkig de kans om op eigen tuin aan
ongewenste maatschappelijke narigheid/zorgen te ontkomen tijdens hun hobby.
Maakt U van die gelegenheid gebruik en sluit dan “de-boze-buitenwereld” buiten. Aanbevolen!

Privé ontmoeting.
Op de voorlaatste dag van het jaar (30e) totaal toevallig in de Kerkstraat bij de Bodeweg *) een
ontmoeting gehad met onze kantinebaas Engel L. Zoals altijd meteen gelardeerd met
onontkoombare grappige/lollige anekdotes, grappen e.d. Goed!
En met onze vraag of de VTVZ-vrijwilligersmiddag leuk was? En onze afwezigheid verklaard. Om
hiervoor even 2x 9 uur te vliegen v.v. vanaf vakantieadres was duidelijk “tekort-door-de-bocht”!
En ook nogal koud hier! Tóch?!?
Engel vroeg o.m.: “Koud? Ik heb nog geen ijsbeer krabbend aan de deur gehad met de vraag of ie
binnen mocht komen om op te warmen!” Repliek: “Waar wij waren was het té warm - bijna altijd!”
Ook gezegd: “Vroeger zei men ‘Het-is-pas-koud-als-de-boeren-ijs-kakken’!” **).
Ikzelf vond dat maar een vies verhaaltje maar het was gelukkig louter een denkbeeldig idee……
30.12. J.B.
*) In feite was dat vrijwel /bijna een “thuiswedstrijd” voor hem…….!
**) Toen had men in het boerenland nog ‘een-huuske-boven-de-sloot’……!
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OPENINGSTIJDEN WINKEL-inkoopcommissie 2017
De “winkel” van de Inkoopcommissie is op de onderstaande data en tijden geopend voor de verkoop
van allerlei tuinbenodigdheden.

Op onderstaande zaterdagen van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Zaterdag
Peter Bodamèr

1 april

Wat is er allemaal
te koop:

Zaterdag
Dick Langelaar

8 april

Potgrond

15 april

Koemestkorrels

Zaterdag
Fred Blom

Zaterdag
22 april
Piet van Staveren
Zaterdag
29 april
Dick Langelaar
Zaterdag
Fred Blom

Zaterdag
Peter Bodamèr

13 mei

Zaterdag
20 mei
Piet van Staveren

Kunstmest
Tonkinstokken

Zaterdag
Dick Langelaar

27 mei

Zaterdag
Fred Blom

10 juni

Zaterdag
Peter Bodamèr

Schaaldelen

8 juli

6 mei

etc. etc.

Artikelen worden geleverd tegen contante betaling en afgifte van een kwitantie.
Prijzen?? Zie publicatie vitrines, kantine, garage, Tuinderspraat en op onze site.
Wilt u op andere tijden iets kopen, dan kan dat alléén op afspraak met een v/d leden van de
inkoopcommissie.
Voor eventuele bestellingen of vragen kunt u terecht bij de leden van de Inkoopcommissie:
Peter Bodamér tuin 88, Fred Blom tuin 104, Dick Langelaar tuin 102 en
Piet van Staveren tuin 26.
De inkoopcie.

Verkoopprijzen












Potgrond 70 l.
Koemestkorrels 25 kg.
Koemestkorrels met 10-4-6 25 kg.
Patentkali per 5 kg.
Superfosfaat per 5 kg.
Asef 12-10-18 per 5 kg.
Kieserit per 2 kg.
Kalkammonsalpeter per 2 kilo
Tonkinstokken 2.70 m per stuk
Ronde palen 140 cm / rond 6 cm per stuk
Schaaldelen 3.60 m.
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€ 4.50
€ 10.00
€ 18.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 1.00
€ 3.00
€ 7.00

Wij feliciteren de volgende 43 jarigen in het 2e kwartaal van 2017
Naam

Straat

Tuin

05-04

Jager

Sara Roosstraat

13-04

Mije (hlp t.56)

Kromboomsveld

13-04

Bont

A.J.v.d Moolenstraat

14-04

Kremer (hlp. T.8)

Lorentzstraat

15-04

Soolingen

Tollensstraat

15-04

Kruif

de Favaugeplein

16-04

Beekhuys

v.Lennepweg

19-04

Jonker

Lorentzstraat

22-04

Tijl

Keesomstraat

29-04

Anepool

Witte Veld

29-04

Regragui-Oldekamp

Linnaeusstraat

30-04

Walther

Darwinhof

35

30-04

Boer

Burg.Engelbertsstraat

70

03-05

Wid

Willemstraat

04-05

Bullee (lid v verdienste)

Louis Davidsstraat

06-05

Heide

Keesomstraat

07-05

Bruijnzeel (hlp.T.97)

Jan Koperstraat

13-05

Bluijs

Witte Veld

73

21-05

Koekelt

de Ruyterstraat

42

21-05

Hoogendoorn

Weimarweg

41

22-05

Ter Doest

v.Speijkstraat

25-05

Koning

Vondellaan

80

26-05

Reewijk-Vries

Fahrenheitstraat

90

26-05

Mije

Treubstraat

56

26-05

Graaf

Celsiusstraat

28-05

Schmidt

Brederodestraat

91

29-05

Wolbeek

Lorentzstraat

55

02-06

Loos

Keesomstraat

10

02-06

Schie (hlp. T.21)

Kanaalweg

02-06

Bos

Piet Leffertsstraat

21

03-06

Loos

Flemingstraat

53

03-06

Diependaal

Dr C.A. Gerkestraat

04-06

Spruit (hlp t. 11)

Curiestraat

04-06

Hoogendijk

Lorentzstraat

06-06

Mije (hlp. T. 56)

Treubstraat

16-06

Paap (hlp. T.101)

Brederodestraat

21-06

Meier

R.Ketellapperstraat

72

21-06

Balas

Leeuwerikenstraat

85

21-06

Zwart .

W.Gertenbachstraat

51

23-06

Joustra

Wilhelminaweg

23-06

Kerkman

Lorentzstraat

26-06

Schuiten

Helmerstraat

65

27-06

Jong

Lorentzstraat

92
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95

71

60

79

Kleurplaat voor de jonge Tuinders
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Inzaaien
Om even terug te komen op de eerste zaai, wil ik het daar wat uitgebreider over hebben.
De vuistregel is maart, dan mag bijna alles in de grond. Mits de grond vorstvrij is, niet te nat en al een
beetje opgewarmd.
Bij gunstig weer leg je voor maart al kapucijners, zij schrikken niet van een nachtvorstje. Kapucijners
eet je vers net als doperwten, die laat je ook niet drogen.
Daarna gaan de tuinbonen de grond in, zij moeten voor de zomer klaar zijn met de bloei. Zij houden
niet van warmte en krijgen snel luis in de bloemknoppen. Je gaat ze dan toppen, dat is de bovenste
zachte punten met luis en al, eruit knijpen. Dat helpt goed.
Spinazie, raapstelen en pluksla kunnen direct ter plaatse.
Is het februari, maart dan gaan de plantuitjes en
sjalotten in de grond. Uien zelf zaaien wil nooit lukken
op zand, daarom koop je pootuitjes.
Zaai de wortelen naast de uien, zo beschermen ze
elkaar tegen insecten.
Rode bietjes en snijbiet kunnen beter in april, ook
pastinaken en schorseneren.
De koolplantjes die je zelf wilt zaaien kunnen op een
bedje om later uit te planten als ze 15 cm. Zijn. Je
geeft die kwetsbare plantjes een emmer, waar je de
bodem uitsnijdt, dat beschermd ze tegen wind.
Wil je zelf prei zaaien, doe het dan in een platte bak
die je af kunt dekken met worteldoek, tegen de preimot. Die vliegt in het voorjaar, daarna kun je de
prei uitzetten op het land. Ze vragen veel oude mest om te kunnen groeien.
Maïs, komkommer, tomaten en courgettes zijn gewassen die pas half mei naar buiten mogen. Dat
heet; na de IJsheiligen. Als je daar plaats voor hebt zaai ze dan in huis en zet de bakjes op een
koele vensterbank. Dat je plantjes hebt, tegen de tijd dat ze naar buiten mogen.
In april leggen we de pootaardappels te spruiten. We poten ze als zijn uitgelopen met mooie korte
scheuten.
Ze kunnen op een rij met 35 cm. tussenruimte, zo groeien ze van boven tegen elkaar en hoef je niet
te schoffelen.
Half mei zaai je de sperziebonen en snijbonen. Zij mogen de maand mei niet zien, ze zijn heel
vorstgevoelig. Wij weken ze voor de zaai een dag, zo kiemen ze beter.
Ook de dahlia en gladiolenbollen kunnen in de grond.
Overgehouden dahlia’s van vorig jaar, zet je eerst op een warm plekje, om te zien of ze uit willen
lopen en of je ze misschien kunt splitsen. Je ziet welke willen groeien. Daarna zet je ze op de plaats
van bestemming. Geef ze mest of compost, dat hebben ze nodig.
Else

Een lange winter
lost zich op in ochtendlicht
de lente in zicht.
Vogels jubelen
boomknoppen barsten open
ieder jaar is nieuw.
Voorbij de koude
de lange lange nachten
een gouden zon schijnt.
Else
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De Sporthal (door Harry Opheikens)
Voor de meeste jeugd onder de 20 is het inmiddels de gewoonste zaak om je sportiviteiten te
verrichten in de Korverhal in, wat we nog steeds noemen, het binnenterrein van het circuit. Zelfs die
term is al behoorlijk nostalgisch.
Pellikaanhal
De 20-plussers hebben andere
herinneringen. Die kennen de Pellikaanhal.
De 45-plussers zijn misschien nog wel bij
de opening geweest. Ik wel in ieder geval.
Toen nog sportief en lenig bij de
gymvereniging OSS (Oefening Staalt
Spieren) om een demo te geven tijdens de
opening.
Het is nauwelijks voor te stellen dat het
alweer zo lang geleden is dat de
Pellikaanhal geopend is. Op zaterdag 28
juni 1968 om precies te zijn.

Foto Harry: 24 oktober 1988

“Vrolijk wapperden vlaggen van vele naties aan de
vlaggenmasten op het parkeerterrein voor de sporthal aan
de A.J. v.d. Moolenstraat”, aldus het Zandvoorts
Nieuwsblad van toen. Hoewel de hal al vanaf 10 februari
van datzelfde jaar in gebruik was is dan die zaterdag de
officiële opening, waarbij, buiten de “belangrijke” mensen
vele sportverenigingen, scholen en andere sport
gebonden personen waren uitgenodigd.
De voorzitter van het sporthalbestuur: J.S. Brandse
verwelkomde alle aanwezigen en complimenteerde de
mensen, die zich bezig hebben gehouden met de bouw
van de sporthal. De uiteindelijke opening werd gedaan
door het toenmalig lid van de Gedeputeerde Staten Dr.
C.G.M Miermans. Hij noemde de sporthal een welkome
aanvulling op het nog altijd bestaande tekort aan
sportaccommodaties.
Burgemeester Nawijn sprak van een belangrijk moment in
de geschiedenis van Zandvoort, een moment dat met
grote dankbaarheid werd vervult. De burgemeester sprak
de wens, dat het nieuwe bestuur erin zou slagen deze hal
tot verdere uitbouw van het sportleve in Zandvoort te komen.
Hij schonk namens het gemeentebestuur een fraai bloemstuk
en een vlag in Zandvoortse kleuren voor het gebouw.

Situatieplaatje van de huidige bewoning
waar voorheen de sporthal heeft gestaan

De bouwer van de hal, dhr. Pellikaan, bleek zeer gelukkig te zijn met deze hal in Zandvoort, die reeds
nu (1968) vrijwel constant bezet is. Daarbij deelde hij mede dat er gewerkt wordt aan een uitwerking
van plannen om te komen tot een combinatie ‘sporthal-zwembad’ in Zandvoort. Ook erg plezierig was
het feit dat de eerste 10 jaar de hal gratis onderhouden zou worden. Vele andere sprekers volgden.
Vervolgens werd een zitvolleybalwedstrijd gespeeld tussen lichamelijk gehandicapten tussen “De
Muggen” uit Haarlem en “I.S.A.” uit Amsterdam, die door “de Muggen” drie gewonnen sets bracht. De
- 12 -

keurturngroep van de gymnastiekvereniging O.S.S. (jaja, daar zijn we dan) gaf daarna een boeiende
turndemonstratie, waarna met een officiële receptie de openingsceremonie besloten werd.
31 oktober 1998
En dan is het na 30 jaar: adieu Pellikaanhal. Wederom is het een zaterdag. Een beetje mistroostig
staat de sporthal er bij. De velden van Zandvoortmeeuwen is één zandwoestijn en de eerste nieuwe
huizen staan er inmiddels al.
Met een spetterende zeskampshow wordt er afscheid genomen van een ontmoetingsplek voor vele
sporters en sportverenigingen.
Dertig jaar lang is het een
ontmoetingsplek geweest voor niet
alleen scholieren, die hier hun
gymlessen hebben gehad, zoals
de Plesmanschool met meester de
Jong, maar ook vele
topevenementen hebben hier
plaats gevonden. Mede dankzij de
sporthal zijn de Zandvoortse
sportverenigingen gegroeid, zoals
volleybal, badminton, handbal,
basketbal en later ook zaalvoetbal.
Basketbal.
Wie herinnert zich niet de televisieuitzendingen vanuit Zandvoort als
er eredivisie topbasketbal
gespeeld werd door The Lions met
1200 uitzinnige fans op de
volgepakte tribunes, maar ook
interlandwedstrijden en toernooien.
Zaalhandbal
Mede dankzij Zandvoortmeeuwen
kwam er topzaalhandbal in
Een beeld van grote hoogte, waarop veel zaken staan, die er niet meer zijn,
Zandvoort, werden er uitgebreide
waaronder de sporthal links in het midden.
trainingssessies gehouden door de
Nederlandse- en Zwitserse Nationale selecties, waren er ontmoetingen met Duitse- en Zweedse
teams.
Volleybal
Sporting OSS was hier de gangmaker en wist eredivisievolleybal binnen de Zandvoortse grenzen te
halen. HSV Haarlem was o.a. zo’n club De OSS-dames speelden toen in de promotieklasse en
organiseerden vele grote toernooien.
Badminton
Buiten de recreatie- en
wedstrijdploegen werden hier ook grote
(internationale) toernooien
georganiseerd door BC Lotus en
Sporting Club Zandvoort.
Zaalvoetbal
Een groeiende sport toen er steeds
meer geschikte sporthallen beschikbaar
kwamen qua afmeting voor het
zaalvoetbal. Zandvoort kende veel
zaalvoetbalverenigingen: De Plumbers,
- 13 -

De Nachtuil, TZB, Z’75, Zandvoortmeeuwen, Zandvoort Noord. Bekend is natuurlijk het jaarlijks
terugkerende Zaalvoetbaltoernooi, lang georganiseerd door Zandvoortmeeuwen. Wie kent niet de
zaalvoetbalteams met vele prominente spelers. Gullit, Vanenburg, Kieft en onze eigen Piet Keur
gaven acte de précense en ook ik ben daar niet alleen vele jaren deelnemer van geweest, maar heb
ook vijf jaar in de organisatie gezeten.
Korver Sporthal
Nog voor de Pellikaanhal afgebroken
werd werd er al druk gebouwd aan
een nieuwe hal en waar kan het
anders dan in de buurt van andere
sportcomplexen.
Zandvoortmeeuwenhandbal zat er al,
Zandvoortmeeuwen, ook plaats
gemaakt voor het bouwproject, zat er
inmiddels ook al een tijdje, hetzelfde
geldt voor Z’75 en de Zandvoortsche
Hockey Club zit er al heel lang: Het
(voormalige) binnenterrein van het
Circuit met als toegangspoort ‘Tunnel
Oost’. Die er eigenlijk ook niet meer
was.
De bouw vordert gestaag (krantenfoto)

We hebben het natuurlijk over de
Korver Sporthal. In het Zandvoorts Nieuwsblad van 9 september 1998 wordt melding gemaakt van
een gestage vordering van de bouw. Ten opzichte van de oude Pellikaanhal zien we in de hal heel
weinig hout en vooral steen en metaal.
Op 5 oktober 1998 zal deze hal geopend
worden, dus deze hal staat er ook alweer
19 jaar.
Grootste probleem zal nog de
parkeergelegenheid worden, aldus
beheerder Cock Zwemmer in de krant. De
sporthal krijgt 23 parkeerplaatsen. Bij de
oude waren dat er 54.
Alweer een tijdje is de sporthal omgeven
door een golfterrein en worden de oude
velden van Z’75 daar ook voor gebruikt,
want Z’75 is opgegaan in SV Zandvoort.
De Korver Sporthal van boven gezien

Cor Korver
De oude sporthal werd vernoemd
naar de bouwer. De nieuwe hal ging
de naam dragen van de man, die
vele jaren de beheerder was van de
Pellikaanhal, maar ook zitting had in
de “Stichting Sporthal”. Wie kent Cor
Korver niet. Zijn opvolger was Cock
Zwemmer en ook in de nieuwe hal
ging Cock de scepter zwaaien.

De Pellikaanhal in al zijn houten glorie (foto Harry 24 oktober 1988)
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Enkele reacties op de mail over herten
Met genoegen las ik uw relaas over onze herten,
natuurlijk, ik heb makkelijk praten zolang wij nog geen tuin hebben, maar het
lijkt mij dat je beter 10 herten op je tuin kan hebben dan een of twee
mensendieren, die je tuintje leeg roven en de boel kort en klein slaan.
laten we deze schitterende dieren beschermen tegen de beesten.
MVG J.P.Martens
Ja dat kon niet uitblijven! Als dat zo blijft hoeven we niet eens meer te beginnen!
Janneke Drommel-schijff
Hek dicht dus.... of een automatisch hek neerzetten met voor iedereen een
afstandsbediening zodat het hek vanzelf weer achter je sluit...helemaal top toch?
Jolanda Meier-Koning .

Kerststukjes maken
Hallo redactie
Afgelopen woensdag 14 december zijn er met veel
creativiteit kunstwerkjes voor kerst gemaakt.
Van de halve rubberlaars heb ik een top kerststuk
gemaakt.
De laars komt te staan bij de urn van mijn vader, Frans
Vleeshouwers.
Dank voor deze leuke en goed georganiseerde
ledenavond.
Els en Afra Vleeshouwers
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ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD 2017
Aanvangstijd zaterdagen
Van 10.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

15 april
13 mei
24 juni
15 juli

Tuin nr:
Tuin nr:
Tuin nr:
Tuin nr:

53 t/m 70
71 t/m 88
89 t/m 104
1 t/m 17

Maandag

24 juli

Inhaalavond

Aanvangstijd inhaalavond
Van 19.00 uur tot 21 uur.
Graag 15 minuten voor
aanvang melden.
En inschrijven niet vergeten !

Zaterdag
Zaterdag

19 aug. Tuin nr: 18 t/m 34
16 sept. Tuin nr: 35 t/m 52

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
Denkt u er nog even aan de tuin bouwrijp en onkruidvrij te maken voor 1 mei a.s.
Doe het nu gelijk want van uitstel komt alleen maar afstel.
Bij algemeen onderhoud moet men zich altijd melden! Ook als het regent.
Ter plekke wordt dan besloten of het doorgaat.
Als het niet doorgaat wordt het onderhoud naar de eerstvolgende zaterdag doorgeschoven.
De inhaalavond is hier niet voor bestemd.

En heel belangrijk

De koffie met koek staat klaar

P.S. Als er kandidaatleden zijn die eens mee willen helpen met het algemeen onderhoud, dan
zijn ze bij deze van harte welkom.
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Van de Tuincommissie
Beste Tuinders,
Ook dit jaar moet de tuincommissie weer de tuinen
controleren. In het tabel hiernaast kunt u lezen waar
wij op letten

Gelezen?
Dus dan weet u waar het om gaat.
Na 1 mei beginnen we met controleren.
Maak het u zelf niet moeilijk, doe gewoon die dingen
waaraan gehouden moet worden, daarna is het lekker
genieten op uw tuin.
p.s.
Er zijn nieuw palen en schaaldelen te koop bij de vereniging,
zodat u de voorkant van de tuin "Uw visite kaartje" een mooi,
schoon en strak aanzicht kunt geven.

1. Op tuinen die na 1 mei nog
niet teeltklaar zijn.
2. Sterk verwaarloosde
tuinen, tuinen met
bouwafval, glas en plástic.
3. Tuinen met onkrui d als
kweek,zevenblad, heermoes
en brandnet el.
4. De voorkant van de tuin
moet zichtbaar netj es zijn.
5. Hoge bomen en hagen
worden aanget ekend.
6. Tuinen met weinig
activiteiten zullen worden
aangetekend.
De TC.

Ontmoeting / “vraaggesprek” op vrijdag de 13e ……..!
In de leesruimte van de bibliotheek naast “DE OVERKANT” (U kent deze Pub-achtige locatie wel) zat
vanmorgen een oudere bezoeker kennelijk erg geconcentreerd en aandachtig ons groenkleurige –
blad TUINDERSPRAAT te lezen.
Deze lectuur staat daar elk kwartaal en adverteerders c.s. krijgen dit ook ter inzage.
Benieuwd naar zijn redenen om dit te lezen, hem hiertoe even naar gevraagd.
Wel, hij vond het een mooi blad – ook de inhoud en de belangstelling voor volkstuinen in het
algemeen kwam voort uit het feit dat hijzelf als jongetje met zijn opa (!) – inmiddels al 20 jaar dood in het verre verleden ooit op diens eigen –tuintje in Rotterdam was geweest…..!
Deze leuke prille jeugdherinnering was de reden om dit blad hier te lezen.
Hij heeft zelf hier ’s zomers een strandhuisje *) en helaas is daar het clubblad van de vier (!)
strandverenigingen in deze vorm recent opgeheven.
Tot zijn spijt en kennelijk ’t gevolg van digitalisering daarvan.
Hem verteld dat dit ook voor TUINDERSPRAAT geldt maar de “normale” uitgave daarvan is tóch
interessant voor anderen en voor de (oudere) leden die niet over internet beschikken.
*) De betr. lezer vertelde nog dat hij in het talud daarvan zowaar aardappelen teelt met wisselend succes.
Teeltwisseling is aldaar kennelijk niet interessant/opportuun.
Hij informeerde hieromtrent nog naar de INKO cie. Goed!
Zo zie je maar: public relations van de bovenste plank…..! Oók goed!

13 jan. J.B.

Onze Belgische tuinvriend.
Laatst vierde onze vriend zijn 50e verjaardag en op het feestje organiseerden familie en kennissen
voor alle aanwezigen spontaan een “wedstrijdje”
WIE HET GEKSTE GEZICHT KON TREKKEN….!

De jury wilde hem een extra plezier doen en zei hierna dat hij had gewonnen…..!
Duidelijk verrast reageerde hij en zei: “Ik? En ik heb niet eens meegedaan…..!”
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Inzameling groenvuil 2017
U kunt groenafval kwijt op alle woensdagen tussen 2 en 5 uur.
i.v.m met het algemeen tuinonderhoud is het niet altijd zeker of er nog ruimte in de
bakken is.
Informeer voor u iets in de bakken wilt doen eerst in de kantine of u het kwijt kan
1)

Welk tuinafval kan er worden aangeboden op de
bewuste woensdagen? :
- Handzaam gemaakte takken en ander snoeiafval
- Stronken
- Kweek en niet composteerbaar 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.

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.

Ik wil Tuinderspraat digitaal aangeleverd hebben
Op de vraag aan u om tuinderspraat digitaal aangeleverd te krijgen hebben we inmiddels 20 reacties
gehad die tuinderspraat digitaal willen ontvangen.
Wij zijn hier erg blij mee want het scheelt een hoop papier en werk.
Deze mensen krijgen voortaan alle stukken die rondgebracht worden nu dus in hun mail box.
Misschien denkt u, o dat had ik nog moeten regelen, doe dat dan nu en stuur een mailtje naar
tuinderspraat@vtvz.info met de tekst ik wil tuinderspraat graag digitaal.

Aardappel teelt !!
Ook het komende jaar zullen velen weer aardappelen gaan telen op ons volkstuin complex en
evenals voorgaande jaren zijn hier voorwaarden aan verbonden. U kunt/mag slechts 1/3e van uw
tuin(teeloppervlakte) hiervoor benutten en het a.s. jaar (2017) is het de bedoeling dat u hiervoor
het voorste gedeelte van uw tuin benut.

Let op U mag alleen aardappelen telen als u het teelplan
hebt ingediend
Er zal streng op worden toegezien en bij afwijkingen zullen de aardappels
er uit moeten.
Dit ter voorkoming van problemen bij een eventuele controle van de
Landbouwkundige dienst.
Het bestuur
- 18 -

Beste Tuinders
We hebben u gevraagd een formulier in te vullen om aan te geven of u wel of geen en waar u
aardappels wil gaan telen.
Tot nu hebben we 69 formulieren van de 102 formulieren/tuinen terug gekregen.
Van 19 tuinders hebben we na 3x een oproep gedaan te hebben nog geen reactie gehad
Het gaat om de volgende tuinen:

2, 8, 15, 21, 23, 35, 39, 43, 51, 61, 63, 66, 71, 77, 79, 83, 91, 95, 100,
En van deze 19 tuinen zijn er ook nog 3 die wel bij de vereniging aardappels hebben besteld, deze
kunnen dus niet op ons complex de grond in.
U begrijpt dat bovengenoemde tuinen geen aardappels mogen telen, tenzij het formulier nog voor
eind april wordt ingeleverd. Ook de mensen die geen aardappels willen telen moeten het formulier
invullen.
Het bestuur

Agenda evenementen commissie 2017
17

April

2e Paasdag Paaseieren zoeken

10

Juni

Open dag

24

Juni

Barbeque

07

Oktober

Vis maaltijd

21

Oktober

Sjoelkampioenschappen

14

December

Kerst-stukje maken

16

December

Kerstbingo

- 19 -

Leifruit
In februari dit jaar ben ik samen met een klein groepje enthousiastelingen gestart met een cursus
over de beredeneerde snoei van leifruit. De cursus wordt gegeven door Jan Freriks. Hij is dé autoriteit
op het gebied van leifruit in Nederland en sinds zijn pensionering actief om dit eeuwenoude ambacht
veilig te stellen.
Jan Freriks (1929) groeide op in de Betuwe en zijn leven stond in het teken van
de fruitteelt, met leifruit als zijn grote liefde. Toen halverwege de twintigste
eeuw de hoogstamfruitbomen het veld moesten ruimen om reden van
efficiëntie, kwam ook het kleinschalig geteelde leifruit in de knel. In de jaren
negentig van de vorige eeuw hadden nog maar twee buitenplaatsen fruitmuren, Huis te Manpad in
Heemstede en Den Aalshorst in Dalfsen. Het leifruit was verwaarloosd en Jan Freriks bood aan de
bomen tegen een zacht prijsje opnieuw te leiden en achterstallig onderhoud weg te werken. Na enige
aarzeling werd zijn aanbod geaccepteerd, het begin van een missie voor zijn verdere leven. Toen
eigenaars en tuinbazen enthousiast raakten, volgden binnen korte tijd verzoeken van andere
buitenplaatsen. Sindsdien werd op meer dan twintig locaties weer leifruit aangeplant. Naast zijn
vele praktijkwerk schreef Jan Freriks twee boeken over leifruit en ging hij cursussen geven over de
zogenoemde beredeneerde snoei.
Hoewel Jan op leeftijd is, is hij nog steeds even enthousiast om zijn kennis over te brengen. De
cursus bestaat uit een deel theorie en een groot deel praktijk.
Leifruit vergt veel snoei gedurende het gehele jaar en de snoei heeft veel meer impact dan bij
gewone fruitbomen. Om fruit aan een leiboom te krijgen moet je goed nadenken over wat je doet.
Want snoei je te veel, dan krijg je teveel reactie/groei en geen fruit. Snoei je te weinig, dan heb je
onvoldoende groei en geen evenwicht in de boom.
We moeten daarom eerst veel leren over de organen van de boom, de bodem en over de vele
soorten fruitrassen. Welke rassen zijn wel geschikt en welke niet om als leifruit te gebruiken.
Peren blijken het beste te kunnen als leifruit, appels zijn minder geschikt, zij hebben meer wind nodig
om goed te gedijen.
Verder kun je vele vormen onderscheiden en begin je altijd onderaan de boom met het ontwikkelen
van het gestel. Pas als dat klaar is kan de volgende etage gevormd worden. Het kan dus jaren duren
voordat je fruit aan een eigen gemaakte leiboom hebt.
Het plan is om in november de eerste (aangekochte) leifruitbomen te planten langs de muur bij de jeu
de boulebaan. Later wil ik ook zelf fruitboompjes gaan maken.
Ik zoek nog een paar enthousiastelingen die me hierbij willen helpen en aan wie ik mijn kennis kan
overdragen.
Iedereen die interesse heeft is van harte welkom en kan een mail sturen naar
secretaris@vtvz.info, Ria Reeuwijk, tuin 90
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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 17.00 uur tot 21.00 uur.
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

Creatieve hulp gevraagd voor de open dag op 10 juni 2017
Om aan heel Zandvoort en omstreken te laten weten dat onze
volkstuinen wellicht gaan behoren tot Nederlands erfgoed, moet er
natuurlijk wel eerst wat gedaan worden. Wat en wie we zoeken ?
Positieve mensen die naast hun creatieve geest ook praktische hulp
willen geven aan het gebeuren voor de open dag / open tuin. Deze
“werkgroep’ die begeleiding krijgt van Greet Bol (tuin 21) wil eind maart
bij elkaar komen om samen te kijken wat wenselijk en haalbaar is.
Kunt u niet deelnemen aan deze “werkgroep”, maar hebt u wel een leuk idee, schrijf het op, en doe
het in de brievenbus van de kantine.

De open dag staat gepland op ZATERDAG 10 JUNI,
laten we er met elkaar een geweldige happening van maken !
Hans Verbeek (vzt)
.

Enige mijmeringen over ANGST………
Even vóór KERSTMIS waren er publicaties over ANGST i.v.m. aanslagen zoals recent in Berlijn.
Overigens staan er toch vrijwel dagelijks de ergste/droevigste/trieste/fataalste gebeurtenissen e.d. in
de krant en/of worden op de T.V. vertoond.
Alom schrik en angst door de onontkoombare ellende die echt is of algauw zo maar mogelijk is.
Een terugblik op dit nieuws en commentaar incl. enig plagiaat leidt tot de vraag of men zich moet
laten leiden door angst.
WEES NIET BANG stond kennelijk als tekst op de kleuren van de Duitse vlag op de Brandenburger
Tor in Berlijn na de afschuwelijke aanslag op de KERSTMARKT (!) aldaar.
Terrorisme creëert angst en dat grijpt aan. Durf je nog dingen te ervaren?
En bijv. naar een Kerstmarkt te gaan of bij andere publieksmanifestaties te zijn?
Wat wilt U ontlopen? De kreet WEES NIET BANG betekent niet dat er geen reden is om bang te zijn.
Dat is wel degelijk het geval. Maar laat je jezelf er door regeren? En er altijd aan denken?
Dat moet je niet doen. Er is meer dan boze geesten en demonen die gevaar brengen.
Reactie hierop kan zijn: “Mooi gepraat maar de wereld is anders.”
Niemand beweert dat alles alleen maar mooi is maar tóch is er reden om te kiezen voor positieve
aspecten. Ga daarvoor en zet je er voor in. En die kans/gelegenheid is er echt dagelijks.
VTZ’ers/-sters hebben het geluk en de mogelijkheid om indien gewenst de “boze buitenwereld” op
hun eigen tuin te kunnen buiten sluiten. Er (tijdelijk) aan kunnen ontkomen en aldaar vrijwel alles
kunnen/mogen doen wat zijzelf willen of prefereren. Met het veilige idee binnen de VTVZ én het
ledenbestand daarvan te vertoeven die allen veelal toch hetzelfde doel nastreven en waarvan het
doen en laten vaak identiek en zichtbaar is.
Zie het tuincomplex in dat geval maar als een “oase van rust”; letterlijk en figuurlijk. Goed!
J.B
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Onbekend maakt onbemind
Lopend door de supermarkt op zoek naar een groente die niet alledaags is, kwam ik stil te staan bij
de venkelknol. Op het eerste gezicht doet hij niet denken aan een groente, maar ook hier weer geldt
“onbekend maakt onbemind” Er is meer dan alleen spruitjes en boontjes tussen hemel en aarde.
De venkelknol is eigenlijk geen knol. Het is een verdikte stengelvoet, afkomstig uit de landen rondom
de middellandse zee. Hij verdient door zijn vele mogelijkheden van bereiding en ook door zijn fijne
smaak (een beetje anijs) een veel hogere plaats in onze keuze.
Ik zal proberen om uw mogelijke vooroordeel voor deze groente wat weg te nemen en u een gerecht
te laten maken wat een culinair hoogtepunt in uw maaltijd kan gaan worden.
Koop altijd mooie stevige en verse venkelknollen, er mogen geen bruine of verkleurde schudbladeren
aan zitten.
Venkelknol salade voor bij vis en gevogelte.
Benodigdheden :

1 knol voor twee personen
Wat bieslook
Een vierde van een appel (Granny Smith)
De partjes van een uitgesneden sinaasappel
Een eetlepel gewelde rozijnen

Smaak stoffen :

zout – citroensap – eetlepel Griekse yoghurt – eetlepel mayonaise

Werkvolgorde :

doe eerst de maakstoffen in een stevige kom, meng deze goed door elkaar en
controleer de smaak.
Eventueel kan er later wat extra smaak bij worden gedaan.
Was de venkelknol, snij hem van boven naar beneden in vieren en snij dan de
harde kern eruit.
Snij of schaaf dan de parten (tegen de draad) zo dun als mogelijk, hoe dunner
hoe smaakvoller.
Snij ook de appel aan dunne reepjes, de sinaasappel aan kleine partjes, de
bieslook uiterst fijn.
En vermeng dit samen met de rozijnen door de smaakstoffen.
Als laatste de fijn gesneden venkelknol toevoegen, de smaak controleren en
garneren met wat fijn gesneden groen van de knol.
Bon appetit !
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WIJKBEZORGING van de VTVZ
Elke vereniging heeft een (dagelijks) Bestuur met veelal een aantal aparte commissies. En in het
geval van de VTVZ zijn dat allemaal vrijwilligers. Leden die zich hier voor hebben aangemeld en
van wie de activiteiten alom worden gewaardeerd. Wat betr. de VTVZ: zie pagina 3 van
TUINDERSPRAAT.
Begrijpelijk dat in de loop der jaren de samenstellingen hiervan varieerden maar nochtans was hun
betrokkenheid met de VTVZ vanaf de oprichting uiteraard altijd al gewaardeerd.
Bedoelde 3e bladzijde is aardig compleet, maar……. één categorie van vrijwilligers ontbreekt.
En dat zijn het aantal wijkbezorgers/-sters. Die zijn niet genoemd maar hun functie is óók onmisbaar!
Bovendien eveneens óók altijd al geweest. Vandaar hierbij eens extra aandacht voor deze leden.
Betr. bezorging van drukwerk zoals INFO, bestellijsten, uitnodigingen, evenementen,
(jeugd)activiteiten/-festiviteiten, nota’s, vergaderingen enz. En natuurlijk 4x p. jaar
TUINDERSPRAAT.
Deze bezorgers/-sters hebben in hun eigen wijk vaak weinig mutaties qua bezorging. Soms is er
sprake van een verhuizing maar het ledenbestand is veelal aardig stabiel en onveranderd.
Elke wijk heeft z’n eigen bijzonderheden. Ook de tijdsduur dat zo’n rondje kost varieert. En dat
betreft ook de grootte van de wijk en hoe verspreid leden aldaar wonen.
Zélf heb ik ook een “wijk” aan het begin van de Celsiusstraat. In de pas gerenoveerde flat nabij het
winkelcentrum aldaar wonen 3 “wijkleden” en stomtoevallig waren in de grote wand met heel veel
brievenbussen de -bussen van hen tot dusver pal naast/onder elkaar. Blindelings te vinden…..
Makkelijk en zó dichtbij elkaar zal het w.s. in geen andere wijk het geval zijn…..
Echter: bij de renovatie is de entree veranderd en de wand met brievenbussen eveneens.
Nu moest ik echt zoeken naar hun huisnummers daarop. Kris-kras door elkaar. Een verrassing!
Wat betr. wijkmutaties: Lid van Verdienste Henk B. is recent verhuisd van zijn v.h. mooie/aparte en
“exclusieve” –locatie naar het fraaie dorpscentrum. Betekent voor mij nu een nóg kortere –wijk.
Tot zover deze beperkte impressie die ook andere –bezorgers/-sters allicht wel zullen beleven.
Overeenkomst van hen allen: zij zullen hun “werk” ongetwijfeld graag doen en het is goed voor de
nov.
J.B.
P.S. Allicht in een volgende Tuinderspraat eens alle namen van betrokken “wijkbezorgers/-sters.
Bij deze geeft de redactie commissie daar graag gehoor aan.

Onze trouwe bezorgers zijn:
Wijk 1 A.Heemskerk-Doppenberg

Wijk 7 P.B.Hoogendijk

Wijk 2 N.A.Waaning

Wijk 8 G.de Wid

Wijk 3 J.v.d.Bos

Wijk 9 R.J.Hoogendoorn

Wijk 4 J.Bakker

Wijk 10 C.H.v.d.Laan

Wijk 5 F.v.Vessem

Wijk 11 E.M.Mettes

Wijk 6 C.A.Bogaart

Wijk 12 J.Vinke

Reserve bezorgers zijn P.Dijks en R.Kiebert
Zoals u ziet is Zandvoort opgedeeld in wijken zodat de adressen meestal dicht in de
buurt van het eigen adres van de bezorger is.
Wij als red. zijn erg blij met al deze hulp zonder deze mensen zou het allemaal niet lukken.
Ps.

Helaas moet Cor v.d. Laan een operatie ondergaan en zal een tijdje uit de running zijn.
John v.d. Meij Zal Cor tijdelijk vervangen.
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Winnaars / Winnaressen kerstpuzzel.
De winnaars van de herfstpuzzel hebben een vogelvoederhuisje gekregen.
Voor de kerstpuzzel hadden we 14 inzendingen.
Onder de goede inzenders heeft Cor van de Laan de 3 prijswinnaars
getrokken.
Cor is helper op tuin 57 en is ook heel actief binnen onze vereniging.
Ieder jaar hangt hij de gemeenschappelijke pompen op en worden ook door hem onderhouden.
Hij is ook enthousiast lid van de jeu de boules club.
Voor tuinderspraat is hij een trouwe bezorger van alle post van onze vereniging.
Helaas moet Cor eerdaags opgenomen worden in het ziekenhuis voor een operatie.
Wij wensen hem veel beterschap en hopen hem weer snel te zien op ons tuincomplex.

De oplossing van de tekst van de woordbalk was.
voor allemaal leuke kerstdagen
en graag een goed jaar 2017
De volgende gelukkigen zijn :

1. P. van Staveren
2. Y. Meijer
3. W. v.d. Bos

tuin 26
tuin 44
recr. lid

Allemaal van Harte Gefeliciteerd

De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw
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