
       

  - 1 -  

  



       

  - 2 -  

 



       

  - 3 -  

 

T U I N D E R S P R A A T 

 
Verenigingsblad van : 

 
 
 

Jaargang 33  No.3 sept. 2017   verschijnt 1 x per kwartaal 
 
Dagelijks bestuur : 
 

Voorzitter : (Interim) 
J.G.J.Verbeek      ( tuin 19 )  Tel. 023.5715498  voorzitter@vtvz.info 
Secretaris : 
R. Reeuwijk     ( Tuin 90 )  Tel. 06.38508526  secretaris@vtvz.info   
Penningmeester : 
Vacant          

 
Bestuursleden :  
 

Vice-Voorzitter : 
Vacant       (              )  Tel.  
2e Secretaris :  
M.Hooglander    ( Tuin 97 )  Tel. 023.5720108 
2e Penningmeester :  
J.E.P.Bodamèr    ( Tuin 88 )   Tel. 023.5712313    
Algemene functie : 
M.M.H. van Hes   ( Tuin 7   )  Tel. 06.16664416 
R.J.Hoogendoorn   ( Tuin 41 )     Tel. 023.5712860 
J.Vinke       ( Tuin 86 )  Tel. 023.5714996 
 
Arbitragecommissie : 
H. Bullee en C.J.Wester 
 
Ere lid     Lid van verdienste : 
J.G.J.Verbeek    H. Bullee     
 

 

Samenstelling Commissies :   
 
Bouwcommissie : C.A.Bogaart, R.de Jong en A.A.M.Ottho (kand. lid) 
Evenementen- en Kantinecommissie : aanspreekpunt mevr.L.Koper en C.A.Bogaart  

Inkoopcommissie : F.Blom, J.E.P.Bodamèr, D.Langelaar en P.van Staveren. 

Tuincommissie : J.Bakker, R.J.Hoogendoorn, P.B.D.Hoogendijk, mevr.M.Hooglander, 
D.Langelaar, C.J.Mettes, S.Shamseddin 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 
  

http://www.vtvz.info/


       

  - 4 -  

Van de voorzitter 
 
Waren de weersomstandigheden in het voorjaar wat kil, de maanden juni en juli hebben heel veel 
goedgemaakt, goed voor de tuinen, maar ook voor het humeur van heel veel mensen.  
Ik heb namelijk in juni en juli niemand horen mopperen over het weer, of daar aan verbonden 
omstandigheden. Het was gewoon goed ! 
  
Het bestuur heeft ook op een gezellige manier het afscheid van Engel en Hedi onderstreept met een 
etentje in het bekendste Thaise restaurant van Zandvoort, Bandai Thai aan de Zeestraat. Het was 
voor Engel als groot liefhebber van vis, even slikken, een maaltijd zonder vis ?   
Ondanks dat, heb ik twee gelukkige mensen gezien, zij waren een gezellig middelpunt. 
   
Heb ik de vorige keer geschreven dat de tuincommissie nog veel werk heeft gehad aan het 
beoordelen van de tuinen, en ook dat er een aantal tuinen waren die als “probleemtuin” aangemerkt 
waren, nu is vooral deze laatste groep toch wat achter gebleven. Oorzaak is niet altijd te achterhalen.  
Ik hoop dat deze tuinen als noch door de tuinders worden geschoond en in goede orde worden 
gebracht.  
Het lijkt mij niet wenselijk om hier voor steeds bestuurlijke dwang op te moeten uitoefenen. 
  
De nieuwe groep mensen die de zorg voor de kantine op zich hebben genomen zullen zich de 
komende tijd aan u presenteren. Het zijn natuurlijk vertrouwde gezichten, maar zij zullen niet altijd 
direct herkend worden in hun nieuwe positie. De vismaaltijd op 7 oktober zal  hier voor de primeur 
zijn. Laten we ze met een open mind begroeten en waarderen, ze verdienen het ! 
  
Van een aantal tuinders vernam ik dat zij niet gewenst bezoek hebben gehad op hun tuin, het bezoek 
heeft zich ook eigendommen toe gekend waar de desbetreffende tuinder geen toestemming voor had 
gegeven. Ik wil dit niet afdoen met  opmerkingen als  “ daar kun je toch niets tegen doen, of dat doen 
kinderen “.  Laten we onze zorg niet beperken tot enkel onze eigen tuin, zie je iets waarvan je meent 
dat het niet in orde is, laat het merken.  
Zo dragen we met elkaar ook een beetje verantwoordelijkheid voor elkaar. 
  
Natuurlijk is het wel heel vroeg om nu al een oproep te plaatsen voor onderwerpen die besproken 
moeten worden op de algemene ledenvergadering in november a.s., maar ik doe het toch.  
Laat uw stem en mening horen op de plaats daar waar het moet gebeuren, dus niet in de zgn. 
“wandelgangen” 
Voor mij zal het de laatste keer zijn dat ik als voorzitter deze vergadering zal leiden.   
Ik ben van mening dat er nu genoeg mensen zijn die deze taak kunnen vervullen . 
  

 Hans Verbeek   voorzitter (interim)\  
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JEU DE BOULESCLUB HEREN   VTVZ  ZANDVOORT.   
 
Verslag dagje-uit Rotterdam. 5 Juli 2017.    
 
Om 0806 uur vertrokken wij met de 
trein naar Rotterdam. 
Theo, Marcel, Gerard W. Gerard H. 
Hans, Kees, Cor, Frans, Jaap, Karel, 
Gert en Willem en onze mentor Koet. 
Daar aangekomen met de stadstram 
naar de haven, alwaar de boot van 
Spido al lag te wachten. 
Doel: Dagtocht Zeven rivieren en 
Deltawerken. 
Tijdens deze 135 km lange dagtocht varen wij langs natuurgebieden, Hollandse landschappen, 
havengebieden, pittoreske haven stadjes, bruggen en sluizen en historische vestingsteden. Uiteraard 
varen wij over de 7 belangrijkste Zuid-Hollandse rivieren ,zoals de Oude Maas en Nieuwe Maas, het 
Spui, het Haringvliet, het Hollands Diep ,de Dordtse Kil en de Noord. 
Boven op het hoofddek gezeten ( met een stralend zonnetje) kregen we een heerlijk kopje koffie met 
een grote appelpunt! 
Onderweg vertelt de kaptein over de speakers , over de meest interessante hoogtepunten onderweg. 
Tijdens het middaguur ontvingen we op het tussendek een kop heerlijke soep , om aansluitend te 
genieten van een uitgebreid buffet, waarbij we konden kiezen uit diverse warme en koude gerechten. 
VOORTREFFELIJK!! 
Weer boven was er s ’middags nog een dagtocht- quiz, met mooie prijzen van Spido. We varen 
ondertussen stroomafwaarts langs het Botlekgebied, Spijkenisse, Hoogvliet, het natuurgebied de 
Rhoonse Grienden, Hoekse Waard, Voorne Putten, Oud Beyerland, Goudsewaard en Hellevoetsluis. 
Tot aan het Nederlands, waterbouwkundig vakmanschap de Haringvlietdam.  
Het schip draait in de haven van Stellendam. De route gaat over het Haringvliet langs Goeree- 
Overflakkee richting Middelharnis en het eiland Tiengemeten.  
Na de brug van Numansdorp, over het Hollands Diep naar de Moerdijkbrug en langs Zwijndrecht , 
Dordrecht en Papendrecht. Over de Noord  en het passeren van de Brienenoordbrug en ‘De Kuip’ 
zien we de skyline van Rotterdam weer.  
Tot slot varen we onder de Willemsbrug en de Erasmusbrug door naar de Spido haven.  
Ook nog : we hebben 31 miljoen containers geteld!! 
De tram stond klaar en even later waren we op het nieuw, bebouwde Centraal Station terug, waar 
Theo een uitstekend restaurant had uitgezocht voor het diner. Rib-eye met toebehoren ! Kostelijk!! 

Om 21.00 uur met de trein terug en om 22.00 uur waren we weer 
in Zandvoort. 
Namens allen veel dank aan Theo , die alles weer tot in de puntjes 
had uitgezocht en voorbereid!!! 
Theo you did it again!!!!                                

14-07-17 WVD.Om 21.00  
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VTVZ JEU DE BOULES CLUB HEREN. 
 
Woensdag 2 augustus 2017, eerste speeldag seizoen 17-18, tevens laatste speeldag en 
prijsuitreiking van de beker seizoen 16=17. 
Vooraf gegaan door een welverzorgde barbecue .  
Theo had kosten noch moeite gespaard, er was zoveel dat iedereen die langs kwam mee kon eten! 
Wat ook gebeurde!  Kees en Ahmed, de koks, hadden het er maar druk mee, terwijl wij aan een 
lange tafel zaten te smullen.  
Er waren 3 barbecues en ook 3 soorten salades met toebehoren, zodat alles vlotjes verliep en er tijd 
zat was om ook nog ordentelijk te kunnen drinken.  
 
Daarna volgde de prijsuitreiking als volgt:  
No 1 + beker   Kees (pieri)      12.73 pts. 
No 2       Hans ( sepans)    11.08 pts. 
No 3      Gerard W (drop)    10.46  pts. 
No 4      Willem ( de hoge)   10.08 pts. 
No 5      Jaap (de fluiter)    9.88 pts. 
No 6      Karel (gleuveglijer)   9.61 pts. 
No 7      Cor ( gelijk)      9.16 pts. 
No 8      Gerard H. ( worst)   8.76 pts. 
No 9      Willem ( rijdende winkel)   8.68 pts. 
No 10     Koet ( k+tje)     8.48 pts. 
No 11     Theo ( slappe dirk)   8.16 pts 
No 12     Frans ( kroket)    7.66 pts 
No 13   ( Poedel)  Marcel (kwatta)    6.58 pts.   
               
Er waren eenvoudige, doch doeltreffende prijzen. Theo het was weer okidoki!!  
Ook de dames Lida, Greet  en Bea hartelijk dank voor de goede zorgen!!!  Kusjes van de boulers. 
 

                                                                                                  4-8-17 wvd.  
 

Niet-alledaagse mijmeringen  (2). 
 
In Tuinderspraat  Voorjaar 2017 stond nr. 1 van deze aanhef. ’t Ging over de jaarlijkse mega 
huurverhoging en over  ’t feit dat iedereen op elk niveau helaas vaak met politiek te maken heeft en 
dat dit onderwerp in ’t  algemeen  zeker niet altijd grappig en positief is.  
Daarom logischerwijze geen onderwerp voor ons –blad. Ontbreekt daardoor terecht bijna altijd. 
Nu dan tóch aflevering 2 (!).  Betr. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord. 
Heeft elke VTVZ’er/-ster daar mee te maken? Antwoord hierop is  volmondig: “JA!” 
Óf men woont in deze grootste woonwijk (veel leden) óf men komt van elders uit Zandvoort dóór deze 
wijk op weg naar ons tuincomplex v.v. aan ‘t eind van bedoeld  woon- en bedrijvengebied.  
Dat is onontkoombaar en daarom toch even kort Uw aandacht hiervoor. 
Van dit a.s. -bestemmingsplan kennen alleen ingewijden aspecten van bijv. twee woontorens. 
a.  pal  t.o. nieuwe Brandweerkazerne en b. op plaats van de al gesloopte B.M.Z. a.d. Linneausstraat.  
Mega-hoog (28 m =  8/9 etages). Door bewust (?) erg beperkte INFO zullen n.a.w. maar heel weinig 

betrokkenen (inwoners en 
bedrijven) echt alle bijzonderheden 
van dit –plan kennen.  
Op 24 juli j.l. was er voor degenen 
die eerder een zienswijze hierover 
hadden ingediend een hoorzitting 
op het gemeentehuis om dit toe te 
lichten. Voor advies aan 
gemeenteraad  hierover. 
Aldaar kwamen toen veel eerder 
ingediende commentaren hierop 
ter sprake.  
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Zowel door bewoners als door ondernemers/eigenaren van bedrijven / industrieën aldaar. 
Rekent U er maar op dat veel onderwerpen naar voren kwamen. ’t Gaat te ver om alles te 
memoreren (wonen én industrie botst überhaupt dikwijls) maar ook  dergelijke hoogbouw van flats 
springt  er aardig uit.  
Alom is er kennelijk behoefte aan door Den Haag opgelegde woningbouw  maar in deze regio zijn er 
toch al elders vooral identieke “hoge” plannen ingetrokken na bezwaren. 
Een lichtpuntje in belang van privacy, drukte (toegangsweg), schaduw, geluid, stormvlagen e.d.?!? 
Bezwaren/ideeën van bedrijven kunnen hier niet echt worden geformuleerd door gebrek aan INFO; 
hooguit dat bij voorbaat aldaar zowaar grotere geluidsoverlast  wordt toegestaan/getolereerd!  
In veel gemeenten ontkomen villawijken aan deze explosieve/ingrijpende verrassingen.  
Die zijn meestal voorbehouden aan zgn. “Jan Modaal” - woonwijken  e.o.    
Zoals vaker tenslotte het bekende échte lichtpuntje voor alle VTVZ leden c.s.:  het VTVZ- complex zal   
door deze ingrijpende plannen niet veranderen qua inrichting, drukte, rust,gezellig-  en bedrijvigheid. 
Men kan aldaar gelukkig altijd alle invloeden van “de boze buitenwereld”  buitensluiten.  Goed! 
Tot zover deze beperkte 2e aflevering van Niet-alledaagse mijmeringen.       
                                                                                                                                         Eind juli:     J.B.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
P.S. Benieuwd naar de ontwikkelingen en besluitvorming hieromtrent. Tóch gepaste “normale” 
        woningbouw  zoals aanvankelijk werd verondersteld  en logisch werd gevonden? 
        Nieuwe samenstelling gemeenteraad kan/zal misschien na maart 2018 nog een rol spelen?!? 
 
 
 
HOMO  SAPIENS  NON  URINAT  IN  VENTUM  
 
                            EEN WIJS MENS PLAST NIET TEGEN DE WIND IN 
 
Letterlijk en figuurlijk bedoeld. Bovendien stormt het m.n. in Zandvoort e.o. nogal  vaak en hard; 
geldt zeker óók voor ons –complex!  
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Koningin Victoria  
In Groot Britannië in de tijd van Koningin Victoria 

was de aardappel enorm populair. Ter ere van dit 

product werd in 1879, in het Alexandra Paleis, een 

internationale aardappel show gehouden, waar al 

honderden rassen werden geshowd. 

 

Koningin Victoria at alleen deze aardappel, elke 

andere aardappel nam zij niet. 

 

Alexandrina Victoria van Hannover(Kensington  

Palace, Londen, 24 mei 1819 – Osborne House, 

Isle of Wight, 22 januari 1901) was koningin van 

het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en 

vanaf 1877 tevens keizerin van India. 

 

Drogen 

 
Waarschijnlijk heb je bonen gezaaid. Witte of bruine of kievitsbonen je hebt allerlei soorten.  
En ze smaken heerlijk. 
Laat ze zolang mogelijk afrijpen, maar zie je losse boontjes op de grond liggen dan moeten ze er echt 
uit. Met struik en al. Hang ze in bosjes onder een afdak . Pas veel later kunnen ze naar binnen. Dop 
ze als ze rammelen, anders laat je ze aan de plant. Wanneer je ze in de winter gaat eten kun je ze 
alsnog doppen. Sluit gedopte bonen niet op in een pot, maar bewaar ze in een papieren zak. Ze zijn 
nog niet voldoende uitgehard en droog. 
 
Uien drogen is ook een item. 
In juni/juli zie je het groen geel worden. Laat ze uitdrogen, zo nodig knik je het loof om. Wanneer je ze 
oprooit laat ze dan een paar dagen los in de zon liggen op de grond, mits het droog blijft. Dan in 
bosjes opbinden en buiten onder een afdak enige tijd doordrogen. Later kunnen ze in de schuur. Als 
het echt gaat vriezen moeten ze naar huis. 

           Else Dudink 

Aardappelras Victoria gekweekt door Elly op tuin 5 
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Geen water 
 
Soms hebben wij wekenlang geen regen en zijn dagelijks met het gietertje in de weer op het zand, 
dat heter en heter wordt. 
Dan verlang ik naar water om mij heen, naar los komen van de grond  
en boek een tochtje op een boot. 
 
Dit jaar ging ik een dagje de Wadden op met een oude tjalk vanuit Harlingen. 
Zodra de zeilen omhoog gingen vergat ik mijn landje in het droge duin. 
Ik hoorde het water stromen langs de huid van het schip, voelde de golfslag. 
Langzaam trok de zon weg en een fijn regentje begon. De eilanden verdwenen 
stuk voor stuk en de wereld verkleinde tot een tiental meters. 
Vanuit het grijs kliefde een catamaran op ons af. Wij konden niet wijken, hij wilde 
niet. Vlak voor de boeg sneed hij onze koers, het ging goed. 
 
Het regende al harder. Ik zag bij de anderen hoe het water in hun kraag stroomde en in hun laarzen 
weg sijpelde. Een vader met een zoon hadden helemaal geen jassen mee en hun kleding plakte stijf 
op hun rug vast. Ook ik werd nat, op den duur lekt mijn fietspak door. 
 
De schipper vertelde hoe hij met een andere dagtocht, tegen vijf uur toen het opklaarde, een stukje 
terugvoer om de zeilen te drogen, maar de wind viel weg en het tij keerde, ze konden niet terug. 
Tegen middernacht bereikten zij de haven. 
Dat wilde ik niet meemaken. Dus toen zijn voorstel kwam voor een extra rondje in de aarzelend 
doorgekomen zon, stemde ik tegen. 
Ik wilde nog maar een ding; 
terug naar Zandvoort en kijken of het daar ook had geregend. 

Else Dudink 
 

Etenvanhetzand 
 
Bij de inventarisatie in het vorig blad, bleek dat iemand graag wil lezen, wat de werkzaamheden zijn 
op je tuin. 
Om dat voor de drie maanden op te noemen, is te lang. Dat past niet in ons clubblad. 
Daar bestaan ook genoeg boeken over, met al de kneepjes van het vak. 
 
Wel wil ik wijzen naar mijn WebBlog; 
etenvanhetzand.wordpress.com 
daarin beschrijf ik voor elke week van het jaar, wat aan de orde is. 
De weken zijn genummerd. Juli begint met week 26. 
Bovenaan staat de inhoud en zie je wat wilt lezen. 
Daar kun je dan naartoe “scrollen”. 
Ieder jaar komen met de seizoenen dezelfde dingen langs op de tuin. 
En  
laten we vooral gelukkig zijn met de groei en bloei. 

Else Dudink 
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Wij feliciteren de volgende 41 jarigen in het 4e kwartaal van 2017 
 
 

             Naam                        Straat                                Tuin 

     02-10 Belunek M.Nijhoffstraat 99  
 09-10 Minkman Max Euwestraat 94  
 13-10 Loon  (hlp. T.10) Lorentzstraat  
 15-10 Rijnders Tjerk Hiddestraat 83  
 15-10 Keur-Mije Zr. Dina Brondersstraat  
 17-10 Bogaart Celsiusstraat 69  
 18-10 Bulthuis Lorentzstraat 32  
 21-10 Lammers Lorentzstraat  
 23-10 Nieland Hogeweg  
 26-10 Zastrow  (hlp. T.52) v.Leeuwenhoekstraat  
 27-10 Drommel Darwinhof 1  
 04-11 Kleijhorst Flemingstraat 13  
 04-11 Harteveld Vondellaan 78  
 04-11 Bronkhorst Flemingstraat 87  
 07-11 Kiebert Flemingstraat 89  
 07-11 Veenendaal Keesomstraat 50  
 10-11 Buuringen  (hlp.T.45) Willemstraat  
 10-11 Staveren Witteveld 26  
 11-11 Waaning Lorentzstraat 31  
 13-11 Vente v.Speijkstraat 100  
 15-11 Haas Keesomstraat 30  
 15-11 Vossen   (hlp. T. 23) Brederodestraat  
 18-11 Markovic Celciusstraat 54  
 23-11 Vinke Kochstraat 86  
 24-11 Mettes Witte Veld 44  
 27-11 Paap Linnaeusstraat 47  
 30-11 Oene Flemingstraat 9  
 30-11     Dirkx                                 Lorentzstraat                                   5  
 01-12 Bakker Fahrenheitstraat 4  
 02-12 Lever Dorpsplein 98  
 02-12 Smit Badhuisplein 39  
 04-12 Hoogendijk v.Speijkstraat 75  
 06-12 Zeegers Lorentzstraat  
 12-12 Pennings W.Draijerstraat 38  
 12-12 Schuurman Reinwardtstraat  
 13-12 Vessem Kromboomsveld 84  
 16-12 Scheffer  (hlp. T.5) Haarlemmerstraat  
 17-12 Meier Keesomstraat 17  
 18-12 Mudde Flemingstraat 6  
 21-12 Gerus Vinkenstraat  
 29-12 Dijks v.Lennepweg 59 
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders 
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Karel Doormanschool    (door Harry Opheikens) 
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Herfst 
 
Ieder jaar is het weer een wonder, hoe de 
jaargetijden hun spel spelen.  
Overal kleuren en geuren.  
Natuurlijk vinden de meesten van ons het voorjaar, 
en de zomer het fijnste.  
Maar voor mij persoonlijk heb ik het meest met de 
herfst.  
Alleen al de diversiteit aan kleuren en geuren, op de 
tuin, maar ook in de duinen, en niet te vergeten het 
bos, prachtige paddenstoelen en de bomen die gaan 
verkleuren.  
Maarrrrrr............wat mij tijdens mijn wandeling op de 
tuin het meest verbaasde, dat was de tuin van Ton 
Drommel........ik dacht droom ik nou, of zijn het 
vergeten groente soorten, maar na enige studie zag 
ik het toch goed.  
Er herrezen twee prachtige dames benen uit de 
grond, plus twee borsten, en ook nog een hoofd?  
Nou, dacht ik bij me zelf, hoe kan het toch zo groeien op het land.  
Ik besloot om het toch even vast te leggen.  
Ton grote klasse, zo zie je maar, dat een lege tuin niet saai hoeft te zijn.  
 
Een harstikke leuk idee!                       Karel Bogaart 

 
 

 
Luizen rozenkwekerij 
 
Jans Verhoeven is bij een rozenkwekerij geweest en daar kreeg zij de tip om luizen te 
bestrijden met Glassex. 
We weten natuurlijk niet of dit ook kan op groente die wij eten maar misschien zijn er 
mensen in de vereniging die weten of dit veilig kan. 
We horen dit dan graag.  
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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 van leden 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. 
 

Het  bestuur 
 

 
 
Agenda evenementen commissie 2017 
 
 
07  Oktober   Vis maaltijd 
  
21  Oktober    Sjoelkampioenschappen 
  
20  December   Kerst-stukje maken 
 
16  December   Kerstbingo 

 

 

Opgelet 

 

Omdat onze kantine beheerder is 

gestopt weten we nog niet of en welke 

evenementen nog doorgang zullen 

vinden. 

U wordt tijdig op de hoogte gebracht 

hoe het verder gaat lopen. 

 

Ook voor het inzamelen groenvuil 

weten we nog niet hoe dat geregeld zal 

gaan worden. 

tuinderspraat@vtvz.info
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  - 20 -  

Stille krachten op onze tuin 
 
Onze mestkarren waren in zo'n slechte staat dat er geen mest meer mee kon worden gereden. 
Twee technische mensen op de tuin hebben de klus op zich genomen om de karren te repareren. 
Zonder zulke mensen zouden we erg veel geld uit moeten geven om dit te laten doen of zelfs nieuwe 
karren aan te schaffen. 
 
Fred en Dick bedankt voor jullie inzet. 

De Red. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het project "De seniorentuin" 
 
Middels een kleine enquête heeft u allemaal uw mening kunnen geven of u het er mee eens kon zijn 
dat de vereniging een tuin wilde gaan inrichten, speciaal voor de wat oudere tuinders onder ons. 
  
Belangrijk was dat er voldoende voorzieningen zouden worden aangebracht, die niet enkel gericht 
waren op het tuinieren met elkaar, maar zeker ook een stukje gezelligheid met elkaar, en 
verantwoordelijkheid met elkaar. 
Om het project binnen onze gemeente te promoten en om de kosten te beperken, kon een beroep 
worden gedaan op de gemeente, zij zouden overwegen om ons te helpen zowel in praktische zin, 
alsook door middel van een subsidie. 
Uit het onderzoek onder de leden, bleek dat een overgrote meerderheid het een “goed idee” vond, 
deze steun had het bestuur natuurlijk nodig om de volgende stap te kunnen maken, hoe gaan we van 
plan naar praktijk ? 
Het bestuur is op 15 augustus bijeen gekomen om alle ins en outs te bespreken.  
Helaas bleek er onvoldoende draagvlak om het idee voor het komende jaar te realiseren, de tijd was 
nu te kort en de problemen te groot om een goede start te kunnen maken. 
Laten we echter het idee niet loslaten, het uitgangspunt, een tuin voor senioren zoals omschreven in 
de inleiding van de enquête, dat idee staat als een huis ! 
  
  
Hans Verbeek (vzt) 
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Winnaars / Winnaressen zomerpuzzel. 
 
De winnaars van de voorjaarspuzzel hebben een insectenhotel gekregen. 
 

Het was de bedoeling dat Lida Koper dit keer de trekking 
zou doen maar die was niet aanwezig en werd vervangen 
door Greet van Duijn. 
Greet was zo vriendelijk om de trekking te doen 
 
Lida heeft de taak op zich genomen met nog een aantal 
mensen om de kantine te gaan runnen. 
Lida is geen onbekende in onze kantine ze verving  
Engel en Hedy als die met vakantie waren en hielp altijd al bij diverse evenementen 
. 
Ook doet zij de prijs uitreiking bij de jaarlijkse paaseieren zoek wedstrijd. 
We wensen Lida en de groep die de kantine gaan runnen veel succes. 

 
U kunt nu ook de oplossing van onze puzzel sturen naar tuinderspraat@vtvz.info 
We hopen hiermee dat er meer mensen zullen meedoen. 

 
De oplossing van de tekst van de woordbalk was. 
                                     

Nu lekker buiten genieten 

 

Allemaal van Harte Gefeliciteerd  
              
 

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

  

De volgende gelukkigen zijn : 
 

1.   K. Mettes           tuin 37 

2.   C. de Graaf           tuin 77 

3.   P. van Staveren   tuin 26 

mailto:tuinderspraat@vtvz.info
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In memoriam  Bob ten Haave 

 

Wij ontvingen het droeve bericht dat onze tuinder Bob ten Haave,  was overleden. 

Bob was al een lange periode niet meer in staat om zijn zorg en aandacht te geven aan zijn tuin.  

Een slopende ziekte maakte het voor hem onmogelijk om zijn geliefde hobby, het tuinieren, om deze hobby 

die hij deelde met zijn vrouw voort te zetten. 

Bob was een wat stille maar heel vriendelijke tuinder die, als je met hem in contact kwam, 

heerlijk kon vertellen over zijn hobby die niet alleen stopte bij het bezig zijn in de tuin 

maar, al snel ging het gesprek richting zijn passie, paardrijden. 

Ondanks zijn ernstige ziektebeeld, bleef hij sterk geïnteresseerd in zijn tuin die 

door zijn vrouw werd verzorgd op de manier zo hij het zelf altijd had 

gedaan. 

Wij wensen zijn vrouw en al die mensen waarvoor Bob zoveel 

betekend heeft heel veel sterkte, maar ook een glimlach bij alle 

mooie herinneringen die er in ruime hoeveelheid zijn. 

  

  

Hans Verbeek 

 

 

 

In memoriam  Frits van Vessem 

 

Als een niet te begrijpen boodschap ging het over het tuinencomplex, “ Frits van Vessem is overleden”.  

We waren allemaal even in shock, Frits, hij was niet weg te denken van zijn tuin. 

  

De dag voor zijn overlijden was hij nog drukdoende om zijn tuin voor te bereiden op de komende herfst, 

maar helaas het noodlot hield daar geen rekening mee. 

Wij zullen Frits van Vessem blijven herinneren als een gezellige en fijne tuinder, altijd positief en 

opgewekt  met een hart voor “zijn vereniging.”  

Op zijn huisje stond de voor hem zo kenmerkende uitspraak, “Hier Geen Gemekker” !  

Jarenlang verzorgde hij de post van de vereniging in “zijn wijk”, niets was hem teveel, 

geen wind of regen kon hem tegenhouden, we konden altijd op hem rekenen ! 

Als je een vraag had over een probleem bij het tuinieren, kon je altijd  bij hem 

terecht. Hij nam de tijd voor je, luisterde en gaf je een praktisch advies 

waarmee je verder kon. 

Zijn wijsheid en zijn opgewektheid zullen we zeker gaan missen,  

Frits was een zeer geliefd mens. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en alle mensen 

voor wie Frits altijd klaar stond, heel veel sterkte bij dit grote 

verlies.  

  

Hans Verbeek 
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