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Winter ( herfst ) ? 
 
Ja beste mensen, vorig seizoen had ik al eens een 
stukje over de winter geschreven.  
Dat het zo bijzonder is om al de seizoenen voorbij te 
zien komen, en nogmaals ze zijn  
allemaal prachtig. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar de winter blijft ook altijd iets moois hebben, en vooral als hij in de herfst valt!! 
Wij konden het toch niet laten, om de onverwachte sneeuwval te trotseren. Maagdelijk trouwens, 
want op de tuinen was nog niemand ons voor geweest. ........een gemiste kans!  
Want zoveel kansen krijgt men niet, tenslotte. ......zo vaak valt er nu eenmaal geen sneeuw, toch, dus 
was het voor ons weer even genieten om er lekker door heen te baggeren. ....zalig.  
Wij blijven dus maar hopen dat het ieder jaar maar weer mogelijk is om  dit mee te maken  ( en vooral 
voor de kleinste onder ons is dat geweldig ) wij hopen dat u er net zo van genoten heeft als wij.  
 

Ankie en Karel  
 
Het verstand komt met de jaren,” zegt men  
 
ook de liefde voor de aarde wordt meer en meer. 
Rond kerst en oud en nieuw overpeinzen we wat goed ging en wat niet. 
  
Decennia lang was het normaal om alles wat je dwars zat te verwijderen of het nu volksstammen 
waren of bizons, vossen of konijnen, kleine beestje, alles moest weg. 
Eigenlijk pas sinds kort weten we dat heel de natuur van elkaar afhankelijk is. Zo wij, als mensen. 
Als je rupsen doodt, vergiftig je de vogels mee, die de rupsen eten. 
Wij als tuinders hebben de verantwoordelijkheid om alles te laten leven; inclusief onszelf. Ook wij 
kunnen bespoten groenten niet eten. 
“Natuurlijke” bestrijdingsmiddelen ( gewasbescherming) doden ook. 
Gif dat vanzelf oplost in de regen, komt in de grond en blijft daar hangen. 
  
Laten we het nieuwe jaar ingaan, met ons verworven inzicht.             Else 
 
 

Dit stukje van Else stond in het december nummer maar het stukje tekst “Als je rupsen doodt, vergiftig je de 
vogels mee, die de rupsen eten” was weg gevallen 
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Het was weer een geslaagde avond 

voor jong en oud 

 

Kerstbingo 
 
Daar was hij weer, de jaarlijkse Bingo avond, en wat voor een!  
Het was ongekend wat de kantine ploeg aan prijzen had binnen gehaald.  
3 tafels vol met leuke, en top prijzen, waaronder vis,vlees,bonnen, en verdere luxe artikelen, zoals 
een DAB+Radio, het was te veel om op te noemen.  
Er heerste een gezellige sfeer, en de bingokaarten gingen ook vlot van de hand, ook de loterij was 
een goed draaiende ronde, met alweer prachtige prijzen.  
Achter de Bar liep ook alles op rolletjes, en uit de keuken kwamen heerlijke geuren, en hapjes.  
Al met al kunnen wij weer op een super gezellige avond terug kijken.  
En iedereen ging ook met een prijsje, of meerdere naar huis.  
Na afloop met nog een klein ploegje na gezeten, om even na te genieten.  
Nogmaals de avond was TOP, dus volgend jaar hopelijk weer zo'n grote opkomst.  
Lieve mensen bedankt, wij hebben als kantine ploeg geprobeerd om er weer een feestje van te 
maken, en dat is aardig gelukt.  
 
Tot volgend jaar.   De kantine ploeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dankzij de volgende sponsors kunnen we dit elk jaar weer doen: 
 
Blokker, Bloemenhuis Bluys uit Noord, Bruna, Marcel Horneman, Slagerij Vreeburg, Boudewijns Vis, 
De Zeemeermin, Fish and Mor, Tromp Kaas, De Lip, Radio Stiphout, IJzerhandel Zandvoort,. 
Ook de weekmarkt heeft prijzen beschikbaar gesteld : De Snoepkar, De Notenkar, De kippenkar en 
de Slager. 
Ook Jans Verhoeven heeft verschillende prijsjes ter beschikking gesteld. 
 
Alle sponsors hartelijk dank. 

 

Tevreden naar huis 
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Nieuwjaarsreceptie 
 
Om ook dit jaar een nieuwjaarsreceptie te organiseren, was voor de 
nieuwe kantineploeg wederom een uitdaging, en net zoals bij de 
vismaaltijd een vuurdoop. 
Maar ik kan namens iedereen spreken...: het was zeer geslaagd en 
sfeervol!  
De hapjes waren heerlijk en, heel belangrijk:.....de oliebollen en 
appelbeignets werkelijk fantastisch lekker. Gebakken door Addy Ottho, 
die zich daarvoor beschikbaar had gesteld, en daar was de 
kantineploeg uiteraard erg blij mee!  
Vanaf deze plaats willen wij nogmaals alle tuinvrienden een 
voorspoedig en gezond 2018 toewensen met veel tuinplezier!  
 

De kantineploeg. 
 
 

 

 
 
Red onze insecten.  Afname 76% 
 
Het aantal insecten in de natuur daalt dramatisch. Begin december overhandigde 
Natuurmonumenten een petitie aan Carola Schouten, de nieuwe minister van landbouw, Natuur en 
voedselkwaliteit. Met de hartekreet: doe iets voor het te laat is. 
 
De alarmbellen rinkelen, want Duits onderzoek wees uit dat de aantallen insecten in de natuur sinds 
1976 met 76 % afnamen. Nederlandse wetenschappers verwachten dat de situatie hier niet anders 
is. Mogelijk zelfs slechter, want nergens in Europa is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in 
Nedereland. En dat wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang. Die forse 
afname van insecten heeft dramatische gevolgen. Insecten spelen een cruciale rol in de kringloop 
van de natuur. Bijen en vlinders bestuiven bloemen, ze zorgen voor een gezond bodemleven en 
vormen voor talrijke dieren een onmisbare voedselbron, zoals vogels. 
De oplossing? We moeten in Nederland anders omgaan met onze landbouw, en dat kan ook. Maak 
de landbouw natuurvriendelijker, met meer aandacht voor bloemrijke slootkanten, ruimte voor 
weidevogels, koeien in de wei en bomen en struiken in het veld. Zo maken we ons landschap weer 
groen en gezond. 
Meer over de petitie vis; nm.nl/insecten. 
 
Uit het blad : PUUR van Natuurmonumenten; 
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Een zware storm en een grote schoonmaak 
 

Weersverwachting op 17 januari: 

KNMI:   Code rood voor zeer zware windstoten op 18 januari 2018 
 
Op vrijdag 19 januari in ”De Telegraaf”: 
“Nederland werd donderdag 18 januari ontregeld door een uitzonderlijke zware storm met zware 
windstoten van meer dan 120 km per uur in het binnenland.  
Het KNMI verhoogde ’s-ochtends het waarschuwingsniveau van code oranje naar rood. Zo’n zware 
storm komt maar eens in de paar jaar voor. In het lijstje van de zwaarste stormen van de afgelopen 
50 jaar valt deze storm binnen de top 10”. 

 
Gevolgen en acties op onze volkstuin: 
 
Een paar dagen na de storm werd er al door ons bestuur via mail gereageerd dat ook op ons 
complex de storm behoorlijk tekeer was gegaan en aanzienlijke schade had veroorzaakt. 
Omdat “ieder nadeel zijn voordeel heeft” (ja hoor inderdaad gestolen van JC) en dit natuurlijk ook 
geldt voor onze tuinvereniging werd direct zichtbaar dat er onder ons heel veel strandjutters zijn met 
een zeldzame verzamelzucht die heel vaak leidt tot een zeer hoge hoeveelheid en volstrekt onnodige 
rotzooi! 
Daarom werd besloten om grote afvalbakken te bestellen met het doel om nu eens eindelijk afscheid 
te nemen van spullen die we nooit gebruiken en die bovendien het aanzicht en de leefomgeving van 
onze volkstuin er zeker niet mooier op maken maar eerder verpesten! 
Tegelijkertijd werd ook heel duidelijk en diverse malen onder de aandacht gebracht wat wel en vooral 
wat niet in die afvalbakken mocht worden gebracht. Met ook steeds de mededeling erbij dat wanneer 
wij hier niet aan zouden voldoen dit hoge boetes tot gevolg zou hebben.  
Ook de afspraken wanneer de spullen aan de voorkant van de tuin moesten staan omdat wij graag 
wilden weten hoeveel m3 er ongeveer zou moeten worden afgevoerd in relatie tot het aantal te 
bestellen bakken werd diverse malen via mail en onze dorpsomroepers (en daar hebben wij er best 
een paar van) gecommuniceerd! 
Heel opvallend maar vooral vervelend was het dat op 19 februari toen na een rondgang over ons 
complex was vastgesteld hoeveel m3 er moest worden afgevoerd aan het einde van deze week dit 
aantal plotseling en heel spontaan en buitensporig was gegroeid, bovendien  niet alleen met het 

afgesproken materiaal 
maar ook b.v. met 
zakken met afgedankte  
kleding en andere 
rommel!!!  

 
Evaluatie: 
 
Was het allemaal zo 
negatief?   
Ja, eigenlijk wel maar 
eerder verdrietig dat er 
toch veel tuinders 
onder ons zijn  
(nee u natuurlijk niet)!!  
die weinig tot geen 
begrip tonen bij zo’n 
gezamenlijke 
schoonmaakactie! 
Tot slot wil ik u zeker 
het positieve niet 
onthouden: 

Hij zal het toch wel doen he ? 
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Maandag morgen 26 februari nog voor negen uur lopen er een drietal kanjers over ons complex die al 
het metaal bij u ophalen en in een grote kar naar het tweede parkeerterrein brengen en er dan ook 
nog voor zorgen dat het op een grote vrachtwagen wordt afgevoerd. Ongeveer om dezelfde tijd 
verzamelen zich andere enthousiastelingen bij de kantine die met heel veel inzet zorgen voor een 
toch nog geslaagde actie en daarmee een positief slotakkoord. 
Als beloning krijgen ze koffie met koek en heerlijke  erwten soep met roggebrood en spek!! 
 

Dick Langelaar 
 

  

Dit hadden we meer verwacht  

Dit hadden we niet verwacht  
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Rotonde       (door Harry Opheikens)  
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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. 

                                                                                     De TC. 

 
 

Just diggit       
 
Daar blijkt een wonder gaande 
een man vertelde het 
bij 'de wandeling'op T.V. 
 
een plan, een werkend plan 
woestijnen worden groen en vruchtbaar 
in Kenia, Angola Marokko en meer 
 
de mensen graven geulen met een schep 
damp en regen worden vastgehouden 
en planten kunnen leven 
 
het was een droom 
en is nu werkelijkheid. 
 
Else 
 

1. Op tuinen die na 1 mei nog 

niet teeltklaar zijn.  

2. Sterk verwaarloosde 

tuinen, tuinen met 

bouwafval, glas en plástic.  

3. Tuinen met onkruid als 

kweek,zevenblad, heermoes 

en brandnetel.  

4. De voorkant van de tuin 

moet zichtbaar netjes zijn.  

5. Hoge bomen en hagen 

worden aangetekend.  

6. Tuinen met weinig 

activiteiten zullen worden 

aangetekend .  
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OPENINGSTIJDEN  WINKEL-inkoopcommissie 2018 
 
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. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2018 

 

    Potgrond  70 l.            €   5.00 

    Potgrond  40 l.            €   3.50 

    Koemestkorrel 25 kg.         € 11.00 

    Koemestkorrel 25 kg (10-4-6).      € 18.00 

    Patentkali per 5 kg.          €   6.00 

    Superfosfaat per 5 kg.         €   6.00 

    Asef 12-10-18  per 5 kg.        €   6.00 

    Kieserit  per 2 kg.           €   3.00 

   Kalkammonsalpeter per 2 kilo.       €   3.00 

   Tonkinstokken 2.70 m.         €   1.00 

   Ronde palen 140 cm / rond 6 cm.     €   3.00 

   Schaaldelen  3.60 m.         €   7.00 

 
 
 

 
Zaterdag                19 mei 
Peter Bodamèr 
 
Zaterdag                26 mei 
Piet van Staveren 
 
Zaterdag                2 juni 
Dick Langelaar 
 
Zaterdag               9 juni 
Fred Blom 
 
Zaterdag                7 juli 
Peter Bodamèr 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag                7 april    
Peter Bodamèr 
 
Zaterdag                14 april  
Dick Langelaar 
 
Zaterdag              21 april 
Fred Blom 
 
Zaterdag              28 april 
Piet van Staveren 
 
Zaterdag              5 mei 
Dick Langelaar 
 
Zaterdag               12 mei 
Fred Blom 
 
 
 

 

Wat is er allemaal  
te koop: 

Potgrond 

Koemestkorrels 

Kunstmest 

Tonkinstokken 

Schaaldelen 

etc. etc. 
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ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD 2018 

 
 

Aanvangstijd zaterdagen  

Van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

Aanvangstijd inhaalavond  

Van 19.00 uur tot 21 uur.  

 

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 Roel Hoogendoorn tel. 5712860 
 
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. 

 
 
 

Let op zet onderstaande data’s in uw agenda 
 
Evenementen in 2018 
 
 2  April     Paaseieren zoeken 
 9  Juni    Barbecue 
 6  Oktober   Vis maaltijd 
27 Oktober   Sjoelcompetitie 
15 December  Kerst Bingo 
19 December  Kerststukjes  maken 
 

 

Zaterdag  14 april Tuin nr: 71 t/m 88 

Zaterdag  12 mei  Tuin nr: 89 t/m 104  

Zaterdag    9 juni  Tuin nr:  1  t/m 17 

Zaterdag    7 juli  Tuin nr: 18 t/m 34 

 

Maandag  30 juli  Inhaalavond 

  

Zaterdag    1 sept. Tuin nr:   35 t/m 52 

Zaterdag  29 sept. Tuin nr:   53 t/m 70 
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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 (2018) is het de bedoeling dat u hiervoor  
het midden gedeelte van uw tuin benut.  
Iedereen heeft vorig jaar aangegeven of zij een afwijkend teelplan hebben.  
Weet u niet meer wat u opgegeven heeft dan kunt u op    www.vtvz.info    onder de knop   info   dan 
naar   opgave aardappelteelt 2017   daar krijgt u een plattegrond van de tuinen te zien en klik daar 
op uw tuin dan krijgt u uw aanvraag te zien waar u de komende jaren uw aardappels wil telen. 
De opgave blijft geldig totdat u een nieuw teelplan indient. 
Op de pagina info kunt u ook de luchtfoto van uw tuin bekijken 

 
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 

 
 

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. 

 
 
Stukje gelezen in Haarlems Dagblad. 
 
Wat opvalt in de tekst is het verplicht komen op de algemene ledenvergadering. 
Dat zou wel iets voor ons zijn om de mensen wat meer bij de vereniging te betrekken. 
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Wij feliciteren de volgende 50 jarigen in het 2e kwartaal van 2018 
  

             Naam                                          Straat                         Tuin 

  04-04 Zwemmer Burg.Beeckmanstraat  
 05-04 Leeuwen de Boer Burg.Engelbertsstraat 70  
 05-04 Jager Sara Roosstraat  
 09-04 Engelsma (hlp. T.8) Sophiaweg  
 11-04 Blom (hlp. T.104) Max Euwestraat  
 13-04 Mije  (hlp t.56) Kromboomsveld  
 13-04 Bont A.J.v.d Moolenstraat  
 14-04 Kremer Brederodestraat  
 15-04 Kruif de Favaugeplein 95  
 15-04 Soolingen Tollensstraat 68  
 16-04 Beekhuys v.Lennepweg  
 19-04 Jonker Lorentzstraat  
 19-04 Hoorik-Berame Keesomstraat  
 22-04 Tijl Keesomstraat 71  
 29-04 Regragui-Oldekamp Linnaeusstraat  
 29-04 Anepool Witte Veld  
 30-04 Walther Darwinhof 35  
 30-04 Boer Burg.Engelbertsstraat  
 02-05 Meijer Flemingstraat  
 03-05 Wid Willemstraat  
 04-05 Bullee (lid v verdienste) Louis Davidsstraat  
 06-05 Heide Keesomstraat 60  
 07-05 Bruijnzeel  (hlp.T.97) Jan Koperstraat  
 13-05 Bluijs Witte Veld 73  
 21-05 Koekelt Haarlemmerstraat 42  
 21-05 Hoogendoorn Weimarweg 41  
 22-05 Doest v.Speijkstraat 7   
 25-05 Koning Vondellaan 80  
 26-05 Graaf Celsiusstraat 77  
 26-05 Mije Treubstraat 56  
 26-05 Reewijk-Vries Fahrenheitstraat 90  
 28-05 Schmidt Brederodestraat 91  
 29-05 Harsta   (hlp.T.40) Keesomstraat  
 29-05 Wolbeek Lorentzstraat 55  
 02-06 Bos Piet Leffertsstraat 21  
 02-06 Schie  (hlp. T.21) Kanaalweg  
 03-06 Diependaal Dr C.A. Gerkestraat 63  
 03-06 Loos Flemingstraat 53  
 04-06 Spruit   (hlp t. 11) Curiestraat  
 04-06 Hoogendijk Lorentzstraat 79  
 06-06 Mije  (hlp. T. 56) Treubstraat  
 16-06 Paap  (hlp. T.101) Brederodestraat  
 21-06 Balas Leeuwerikenstraat 85  
 21-06 Zwart . W.Gertenbachstraat 51  
 21-06 Meier R.Ketellapperstraat 72  
 23-06 Kerkman Lorentzstraat 66  
 23-06 Joustra Wilhelminaweg  
 24-06 Jochems Piet Leffertsstraat  
 26-06 Schuiten Helmerstraat 65  
 27-06 Jong Lorentzstraat 92  
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Hernieuwde terugblik/kennismaking met VTVZ-complex. 
 
Een verzoek zoals vaker voor een artikeltje van de redactie moet/kun je niet negeren als (destijds 
actief) VTVZ- lid vanaf het eerste uur (oprichting) tot twee jaar geleden toen ik het échte actieve 
tuinieren beëindigde.  
Dat was/is trouwens geen probleem geweest (vooraf en achteraf)! 
Die “actieve” periode was zowaar zelfs af en toe incl. Bestuur- en commissies lidmaatschap.  
Deze hoedanigheid hebben/hadden overigens veel meer (oud) leden. Gelukkig maar en logisch!  
Begin februari dus toch weer eens ´n rondje op het –complex gemaakt.  
Er was toen sprake van (nacht)vorst en menigeen had z´n/d’r tuin al gespit of zichtbare 
voorbereidingen daartoe gemaakt. 
Herkenbaar door flinke en veelal afgedekte mesthopen e.d.  
Ik zei vroeger wel eens “een mooi gespit land is eigenlijk zonde om aan te breken”.  
En dat geldt ook als het er onberoerd, opgeruimd en bevroren uitziet en erbij ligt! 
Het t.z.t. gaan bebouwen van de tuin hoort er natuurlijk jaarlijks na de  wintermaanden bij.  
Gezien de voorbereidingen en indrukken belooft het weer veel goeds en succes in ‘t  zomerseizoen. 
Oók even achter de kantine gekeken op het Muurplein. Ooit zelf aldaar e.e.a. opgeleukt tot een 
functionele ruimte met bestrating en doorgang achterlangs tot aan het complex-toegangshek 
(“nooduitgang”). Later is het overigens zichtbaar gerenoveerd/hersteld geworden incl. een hele grote 
v.m. zeecontainer als opslagplaats o.i.d. Ongetwijfeld doelmatig/functioneel!  Goed!  
Bij dit impulsieve bezoek aan het –complex was het slot van het toegangshek 1e parkeerterrein 
zowaar bevroren en dus niet open te krijgen…… Dat gebeurt normaal  toch niet en in het tuinseizoen 
zéker niet. Alternatief was de toegang via het 2e –terrein. 
Bij dit “rondje” enkele oude bekenden gesproken, t.w. Johan van O. en Ton D. (goud van oud…)! 
Deze gesprekken verhoogden de grappigheid en INFO bij het bezoek na lange tijd! Oók goed! 
 

   februari         J.B. 
TUNNELVISIES……….. 
 
Iedereen kent dit begrip  wel. Betekent in de praktijk veelal het koste wat kost vasthouden aan een 
bepaalde opvatting;  er van uitgaande dat die goed is dat elke verandering c.q. mutatie daarin bij 
voorbaat volkomen verkeerd is en dat dan de mening en/of het plan (volledig) verkeerd is en 
ontkracht wordt bij de uitwerking of uitvoering daarvan.     
Dat geldt letterlijk en figuurlijk. Persoonlijk en in  ’t algemeen.  
De reden voor dit onderwerp is het Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord.   
En ja, élke VTVZ’er/-ster heeft daar mee te maken. Men woont  in deze grootste woonwijk óf men rijdt 
er onderweg naar ons –complex doorheen v.v.  Stond ook in Tuinderspraat nr. 3 – Herfst  2017 in ’t 
artikel Niet-alledaagse mijmeringen (2). 
De gemeentelijke INFO hierover is m.i. beperkt en bijzonderheden zijn bij velen echt onbekend. 
Inspraak avond voor industriëlen c.q. bedrijveneigenaren en bewoners was er wel op 24.7.17 zoals 
het hoort maar n.a.w. worden de plannen zoals die in een heel dik boekwerk ter inzage lagen en in 
brieven kenbaar werden gemaakt tóch t.z.t. in onveranderde opvattingen/wijzigingen uitgevoerd. 
U weet, dat betekent dan v.w.b. woningbouw  o.a. in de praktijk 4 (!) torenhoge mega woonflats.            
Alle daardoor ontstane narigheid e.a. andere consequenties die nu in bedoelde plannen vermeld zijn 
zullen dus ongetwijfeld in de aanvankelijke opzet zijn/worden uitgevoerd.  
Zgn. inspraak is een automatisch onderdeel van zulke –plannen en in de praktijk is er dus bij 
onveranderde  uitvoering daarvan slechts sprake van volkomen misplaatste/overbodige zienswijzen. 
De aanhef TUNNELVISIES kent dus iedereen in de praktijk en het maakt deel uit van deze 
“moderne” tijd. Ook persoonlijk en in ’t algemeen komt dit om de hoek kijken. Onontkoombaar maar 
niet echt verheffend om te ervaren. Betekent een onwenselijke vorm van eigenwijs- én  
eigengereidheid….! 
Er zijn nog zoveel andere  omstreden politieke aspecten zoals bijv. REFERENDUMS….. 
Politici zijn daar als de dood voor want zij hebben in feite geen belang bij deze meest democratische 
vorm van inspraak/beleid. Op alle mogelijke manieren wordt dit door hen gedwarsboomd met de 
vreemdste argumenten. Maar hoofdzaak is dat dan hun “baantje” en invloed op de tocht komen te 
staan want uitvoering/toepassing van ’n referendumuitslag kan door ambtenaren worden toegepast. 
U kunt zich afvragen waarom dit relaas in Tuinderspraat staat maar aan ’t eind hiervan staat – zoals  
vaker -  altijd het échte “lichtpuntje” dat alle VTVZ-leden c.s.  op eigen tuintje of op het –complex e.o.  
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gelukkig niets van deze omstreden –plannen in de praktijk t.z.t. zullen ervaren. Té ver weg gelegen!                                             
Zoals gezegd: slechts in Zandvoort Nieuw Noord  woonachtig of onderweg v.v. is dat helaas t.z.t. wél  
het geval. De logische ergernis is natuurlijk p.p. wel  variërend maar zal toch op z’n minst ALTIJD 
terecht wel ’n ietsje aanwezig zijn.  Jammer maar helaas…….. 
                                                                                                                          februari      J.B.  
 

Kerststukjes maken. 
 
Het jaarlijkse kerststukjes maken zat dit jaar helemaal vol, er waren meer deelneemsters dan ooit wat 
resulteerde in een volle kantine. Met zijn allen aan een hele lange tafel in het midden en zoals 
gebruikelijk stonden bij de ingang tafels vol met allerlei versierselen die gebruikt mochten worden en 
er was ook weer een ruime keuze uit diverse soorten groen. 
De meeste kerststukjesmakers komen al jaren en hadden zelf diverse schalen etc. mee om wat 
moois van te maken. Zoals altijd heette Gonny ons allemaal welkom, gaf wat uitleg over wat ze voor 
dit jaar weer voor origineels bedacht had om te maken ( een omgekeerde bloempot, daar een kerst-
toefje op maken en aan een touwtje een vetbol  zodat die eronder kwam te hangen) en vertelde ook 
meteen dat het haar laatste keer was, dit tot grote schrik van ons allemaal. We kunnen ons dit niet 
voorstellen zonder Gonny! Vele, vele jaren heeft ze dit met groot enthousiasme en inzet gedaan en 
nooit was er iets teveel voor haar. Alle benodigde materialen, groen, oases etc. was er altijd in ruime 
mate aanwezig en als er nog wat over was mocht dit zelfs mee naar huis genomen worden. 
Uitgangspunt was altijd dat iedereen met één leuk kerststuk naar huis ging, maar de meeste 
deelneemsters maakten er soms 2, 3 of zelfs 4.  
Ook dit jaar ging iedereen weer ijverig aan de slag en in korte tijd ontstonden er weer echte 
kunstwerken, alles uiteraard onder toeziend oog van “juf” Gonny. 
Tijd voor pauze was er eigenlijk niet, maar het licht uitdoen hielp en een gedwongen pauze was een 
feit. 
Al met al was het weer een hele geslaagde avond met als resultaat een diversiteit aan 
kerstkunststukken. 

Ik denk dat ik namens alle trouwe deelneemsters 
spreek als ik zeg dat we Gonny heel erg gaan missen 
en we hopen dat er iemand is die het stokje van haar 
over wil/gaat nemen. 
Gonny bedankt voor alle gezelligheid, vakkundigheid 
en je tomeloze inzet om iedere keer weer wat nieuws 
te bedenken. We gaan je missen!! 
 

Emmy Mettes 
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Inzameling groenvuil 2018 
 

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 38 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 

 

tuinderspraat@vtvz.info
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders  
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Winnaars / Winnaressen kerstpuzzel. 
 
De winnaars van de herfstpuzzel hebben een kerststol met een  
pakje roomboter gekregen, dat was natuurlijk zeer welkom met  
de kerstdagen. 
 

 
 
 
We hebben dit keer 16 inzendingen dus de oproep in de  
vorige tuinderspraat heeft geholpen en we gaan dan ook door met de puzzel. 

 
Lida heeft woensdagmiddag 28 febr. tussen het drukke werk door in de kantine, 
de trekking voor de puzzel gedaan. 
Het was een drukte van belang in de kantine want de jeu de boules mannen 
moesten vanwege de sneeuw in de kantine spelen maar het was ook erg koud 
buiten dus ik weet niet wat nu echt de reden was.   
Lida was bezig om van al het lekkers dat de mannen om beurt mee nemen zoals 
kaas, vis en worst te verdelen over een aantal schotels en dat zag er heerlijk uit. 
Ankie was ondertussen druk bezig om te zorgen dat de mannen niet uitdrogen. 
Ik zag ook dat het bevoorraden van de kantine veel werk met zich meebrengt 
want de mannen lusten wel een drankje en dat moet toch allemaal maar gehaald 
worden. 
Lida en het hele team doen het met veel enthousiasme. 
 

 
 
De oplossing van de tekst van de woordbalk was. 
                                     

    Wordt het een groene/witte/kale kerst ? 

 

   Allemaal van Harte Gefeliciteerd  
              
 
 

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

  

De volgende gelukkigen zijn : 
 

1.   C.Mudde     tuin 6 

2.   IJ.Kleijhorst         tuin 13 

3.   J.Verhoeven   tuin 18 
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De narcis, wat een heerlijke bloem 
 
Het zal ook u allemaal wel eens zijn opgevallen ,fietsend 
over de Zandvoortselaan, in de perken van ons dorp, of 
op afgelegen  plekken,  overal  komt in eens de narcis  
zijn sierlijke bloem aan ons aandienen. Is de winter 
dan  nu voorbij ? 
 
Ja ik weet het, het lijkt wat voorbarig om in maart al  
over narcissen iets te schrijven terwijl de bollen in het 
najaar geplant moeten worden, maar de narcis is wel 
een heel aparte bolbloem. Weten we uit ervaring dat bolbloemen in 
het najaar de grond in moeten,  liefst wat afgedekt tegen de ergste 
kou, de narcis heeft al die zorg niet nodig. 
 
De narcis hoeft niet in het najaar de grond in geplaatst te 
worden, sterker je kunt hem gewoon in de grond laten staan  en 
hem op natuurlijke wijze laten  vermenigvuldigen. Het loof/blad dat na de bloei 
zal afsterven, is geen enkele belemmering voor de bloem om ook in het nieuwe 
jaar gewoon weer terug te komen. Eigenlijk is het een heel gemakkelijke bloem 
die een aantal weken met zijn schoonheid de eerste aankondiging is van het  
naderende voorjaar. Ik hoop dat deze bloem ook wat meer aandacht zal krijgen 
op onze volkstuinen, mooier kan de natuur het niet maken ! 
 

 

 
 

Zaterdag 28 april  
Algemene Leden Vergadering aanvang 10 uur. 
 
Als proef doen we het op zaterdagochtend we hopen dat de opkomst groot is. 
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