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Vismaaltijd
Ja ja beste mensen, het was de vuurdoop voor de
nieuwe kantinegroep, om voor de eerste maal de
jaarlijkse vismaaltijd te verzorgen.
Nou het was best een aardig klusje mogen we wel
zeggen.
Maar het was de moeite waard, we kunnen met z'n allen
terug kijken op een zeer geslaagde dag ( avond ) .
Ik persoonlijk heb tot nu toe alleen maar goede geluiden
gehoord.
De hele ploeg heeft zijn stinkende best gedaan, dat mag
wel even gezegd worden.

Buiten de
vaste ploeg
om,
hadden wij
medewerking van Hans Verbeek, die de voorafjes had
verzorgd, klasse Hans, het smaakte verrukkelijk.
Ook Hans Vosse heeft ons nog geholpen, met een
aantal attributen om de kantine de juiste sfeer te geven.
De dames hadden de aankleding op de juiste manier
afgestemd. ...TOP.
Alles zag er super gezellig uit, we hebben met z'n allen
geprobeerd er een fijne dag van te maken, nou ik weet
zeker dat het geslaagd is.
Ook onze visbakkers Willem, Jaap, Kees, en Hans
bedankt, jullie mogen blijven, de vis was super
gebakken, grote klasse ??.
Al met al een prachtige dag om op terug te kijken.
Meer foto’s op onze site vtvz.info

TOP......namens de kantine ploeg.

Sjoel competitie
Jaja beste mensen, het begint al een
aardige traditie te worden, de jaarlijkse sjoel
competitie.
Ook dit jaar, is het gelukt om met 20
deelnemers de strijd aan te gaan.
Het was weer enorm spannend, en vooral
gezellig.
Er was voor alles gezorgd, iets lekkers bij
de koffie, en een hapje voor bij de alcoholische versnapering.
Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde avond, en hopen dat het voor het komende jaar weer
een succes mag worden.
De winnaars van 2017 waren.
Kees Koper, Willem v.Duin, en Frans Keur .
En de poedel prijs was voor Theo de Boer

C.A.B.
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KERSTMIS en OUD- en NIEUWJAAR.
Traditioneel staat elk jaar in de laatste uitgave van TUINDERSPRAAT een bezinnend, terugblikkend
en relativerend eindejaarsartikel ter ere van de “feestdagen”.
Tijden verstrijken. Men kijkt vooruit richting toekomst en wat hebben wij (nog) voor de boeg.
De toekomst ligt voor ons en het verleden is tenminste “achter-de-rug”.
En zonder verleden is er geen toekomst.
Naar mate men ouder wordt is het begrip relativeren steeds meer van belang. Kritisch zijn mág en is
vaak logisch maar het mag niet overheersen. Cynisme is alleen erg hinderlijk en een vorm van
negativisme als het echt sterk overheerst t.o.v. interessante momenten, toekomstbeelden en
-vooruitzichten. Men moet zeker positieve aspecten koesteren.
En die situaties zijn er altijd en overal. Echt voor iedereen! Gelukkig!
Soms moet men ze zoeken maar dat zal nooit vergeefs zijn. Tóch?!?
Over cynisme gesproken: vooral politici – m.n. in Den Haag – zijn vaak oorzaak van dit volkomen
logische gebrek aan geloofwaardigheid. Denk vooral zeker niet de enige te zijn die hierover cynisch
is. Integendeel. De veroorzakers van deze helaas negatieve opvattingen zijn de weg kwijt. Doen niet
wat zij aan het volk verschuldigd zijn en waarvoor zij zijn gekozen. Zij zijn het zicht op de
samenleving volledig kwijt. Betrokken politici en “hun” journalisten (marionetten) bestaan van
kunstmatige “problemen”. Dat is een wederzijds belang. Zij weten niet wat er in de maatschappij
speelt.
Alles bij elkaar verandert er niet zoveel in het dagelijkse leven. Dat geldt voor de maatschappij en
voor de individuele burgers. En het gaat veelal geleidelijk aan. Nochtans allicht onontkoombaar!
Wat betreft de VTVZ situatie: tuinders/-sters zijn individuele leden met hun eigen tuintje (de actieve
leden) en anderen die louter het verenigingsleven prefereren.
En -zoals vaker in Tuinderspraat staat - allen hebben de gelegenheid om óf op eigen tuintje óf binnen
de -vereniging zo nodig en zonder veel moeite “de-boze-buitenwereld-buiten-te-sluiten”!
Letterlijk en figuurlijk. Goed!
Het lijkt alleszins waarschijnlijk dat dit laatste aspect alleen maar interessanter en belangrijker wordt.
En het is dus bijzonder gunstig om dit zo nodig op die manier altijd in privésfeer en/of binnen eigen
gelederen te kunnen beleven. Oók goed!
Tot slot beleeft hopelijk elke VTVZ’er/-ster persoonlijk, binnen eigen gezin en –leden, familie,
vrienden, kennissen en alle anderen die hen lief en dierbaar zijn enz. prettige KERSTDAGEN en een
goed uiteinde van het jaar.
En bij voorbaat een goed NIEUWJAAR! Proost!
J.B.
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“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.
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.
Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar!
Else

Smienten
In de herfst
komt een groep smienten
naar het water
achter ons landhuis
in de nacht
hoor ik hun roep
en bij daglicht
drijven ze lieflijk
in de ochtendzon
al wat zij nodig hebben is
het gras langs de oever.
Else
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Spelletjesmiddag
Lang gewacht, maar het was weer zover, het jaarlijkse
spelletjes festijn.
De beide jeu de boules afdelingen, Dames en Heren
traden weer aan, om gezamenlijk de strijd aan te binden.
Zoals gewoonlijk ging het natuurlijk om de gezelligheid,
nou en dat was het ook.
Ook hadden wij veel geluk met het weer, omdat een deel
van de spellen buiten plaats vond.
Zowel binnen als buiten, liepen alle spelletjes op
rolletjes.
En natuurlijk de derde helft, een van de ook niet
onbelangrijke dingen.
Ook dat liep als de gesmeerde bliksem, de kantine ploeg
had alles goed onder controle,
Iedereen werd op tijd voorzien van een drankje en een
hapje, dus niemand had te klagen
( en dat doen we ook niet ).
Na deze gezellige middag, met alleen maar tevreden
gezichten, kwam als klap op de vuurpijl, de traditionele
maaltijd, Chinees eten, ik zat zo eens op al die gezichten
te Letten, nou het smaakte iedereen verrukkelijk!
Na de maaltijd nog een heerlijk toetje, en een kopje
koffie met een kleine alcoholische versnapering, en de
dag was compleet.
Even nog een bedankje aan Theo de Boer, die het ieder
jaar maar weer mogelijk maakt om dit evenement te
regelen , en de kantine ploeg niet te vergeten.
Luitjes het was weer grote klasse, graag tot volgend jaar, TOP
Meer foto.s op vtvz.info
C.A.B.
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Meststoffen
Ja beste mensen, het was weer zover, onze jaarlijkse bestellingen van de meststoffen moesten weer
rond gedeeld worden.
Onder leiding van Dick Langelaar, die de administratie en de leverancier onder zijn hoede heeft, werd
het weer een happening.
Ook dit jaar waren alle vaste vrijwilligers weer aanwezig, ook Ton Drommel was weer van de partij,
bedankt Ton, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Het was weer een gezellige klus, zo met z'n allen, er werd hard gewerkt, en..........gelachen, onder het
werk door kregen wij natuurlijk ook een heerlijk bakkie koffie, dat verzorgd was door Annelies. ....Top.
Ik moet zeggen het liep als de gesmeerde bliksem, want het is toch ieder jaar weer een flinke klus
(om met die oude grijze hap dat varkentje te wassen) zelfs de gebroeders Mettes Jaap & Kees
hadden hun broer Jan weer gestrikt om mee te helpen, grote klasse jongens.
Het is trouwens jammer dat Jan in Heemstede woont, anders hadden wij hem kunnen overhalen om
bij de vereniging te komen, lijkt mij een fantastisch bestuurslid, hij houd in ieder geval van humor, en
daar bereik je veel mee.
Wat ook nog erg fijn was, we hadden droog weer, altijd prettig.
Toen tegen 13.00 uur het werk geklaard was, stond in de kantine een dampende kop erwtensoep te
wachten, dat was weer verzorgd door Ankie.
Al met al even aanpoten, maar een top ochtend.
Jongens, allemaal bedankt, en volgend jaar in goede
gezondheid, weer met ze allen er tegen aan.
Karel

Hallo Allemaal!!
We hebben met elkaar:
* 216 zakken van 70 liter potgrond over de tuinen verdeeld
* 72 zakken van 70 liter in het voorraad-hok gebracht
* 60 zakken potgrond van 40 liter over de tuinen verdeeld
* 60 zakken van 40 liter naar het voorraadhok gebracht
* 60 zakken koemestkorrels van 25 kg naar de tuinen gebracht
En heel veel gelachen!!
Allemaal super bedankt!! (Natuurlijk
ook de broers van Kees en de
cateraars Ankie en Annelies).
Dick
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Wij feliciteren de volgende 43 jarigen in het 1e kwartaal van 2018
Naam

Straat

Tuin

11-01

Bodamèr (hlp.T.88)

Sophiaweg

12-01

Paap

Tjerk Hiddestraat

14-01

Stobbelaar (hlp. T.25)

Fahrenheitstraat

16-01

Paap

Wilhelminaweg

18-01

Hamidovic

Celsiusstraat

18-01

Laan .(hlp. T.57)

Dr.C.A. Gerkestraat

19-01

Drommel

Dr.J.G.Mezgerstraat

19-01

Lotte (hlp. T.62)

Keesomstraat

20-01

Loos

Prinsenhofstraat

23-01

Lotte

Langelaan

62

24-01

Hooglander

v.Speijkstraat

97

25-01

Rossenaar (hlp. T. 7)

v.Speijkstraat

25-01

Meier (hlp. T.17)

Vuurboetstraat

01-02

Harsta

v.Lennepweg

40

03-02

Bodamèr

Tolweg

88

04-02

Vossen

Brederodestraat

23

04-02

Koper

A.J.v.d Moolenstraat

93

06-02

Vessem

Helmersstraat

84

08-02

Koper

Piet Leffertsstraat

64

16-02

Keijer

Potgieterstraat

22-02

Kluitenburg

Witte Veld

24-02

Busscher (hlp. T.95)

Noorderstraat

26-02

Trouw-Koper

Kromboomsveld

27-02

Mettes

Celsiusstraat

27-02

Hoogendijk

v.Speijkstraat

28-02

Gansner-Lotte (hlp.T.62) Zandvoortselaan

02-03

Verhoeven-Schuiten

Flemingstraat

18

04-03

Boukes

Tollensstraat

16

05-03

Duijn

W.Gertenbachstraat

12

10-03

Drommel

Dr.J.G.Mezgerstraat

48

13-03

Zonneveld-Spruit

A.J.v.d.Moolenstraat

11

14-03

Blom

Celsiusstraat

104

15-03

Shamseddin

Flemingstraat

20

16-03

Enderman (hlp. T.89)

Celsiusstraat

17-03

Hesselink

Lorentzstraat

20-03

Doves

Keesomstraat

22-03

Terol

Celsiusstraat

28

24-03

Ten Caat-Lammers

v.Speijkstraat

3

25-03

Wijker

Zr. Dina Brondersstraat

43

26-03

Keur

Leeuwerikenstraat

27-03

Haave de Jong

Max Euwestraat

36

27-03

Verbeek .

Fahrenheitstraat

19

30-03

Dalen

Keesomstraat

101
67

24

103
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Een feestelijk kerstmenu
De dagen zijn korter, de wintertijd heeft ons weer in zijn macht, een boswandeling laat mij ruiken en
zien dat de herfst zijn invloed over ons uitstrooit. De natuur neemt rust, maar in mij ontstaat al snel
een vorm van onrust.
Bij de super liggen de mooiste paddenstoelen, het “gewone” vlees krijgt duidelijk concurrentie van
een keuze van wild en gevogelte.
Je kunt het niet bedenken, of het is allemaal te koop, struisvogelbiefstuk, wildzwijn biefstuk, herten
bout of hertenbiefstuk en soms ook parelhoenbouten, het is er allemaal, aan u de keuze.
Maar dat vraagt wel enige kennis om er een feestelijk gerecht van te maken. Je hebt namelijk ook wel
enige ervaring, geduld, liefde en smaakgevoel voor nodig.
En straks ? Het is kerstfeest voor dat je het weet. Het lijkt wat vroeg, maar plan het vroegtijdig!
Wie gaan we uitnodigen ? En wie zeker niet !
Wil ik iedereen verrassen, of ga ik middels de democratische weg iedereen inspraak geven.
Lastige vragen, maar ga ze niet uit de weg ! Wat en hoe je het ook doet, het delen met elkaar van de
maaltijd met een feestelijk randje, vraagt om iets collectiefs, kijk met wie je samen een en ander gaat
organiseren.
Laat niet alles aan één persoon over, verdeel de taken en geniet van de gezelligheid om samen een
heerlijke sfeervolle maaltijd te maken.
Ik heb (in goed overleg) besloten om het dit jaar niet te zwaar te maken, maar wel weer eens iets
heel anders. Ik zal het u verklappen en proberen deelgenoot te maken, van mijn invulling van het
kerstmenu, dat ik samen met mijn kleinzoon ga verzorgen. (hij is inmiddels 16 jaar !)

Voorgerecht :
Salade van witlof met rauwe ham.
Benodigdheden : vier mooie struikjes witlof (p.p 1)
1 stevige appel (Granny Smith)
1 venkelknol
1 bosje bieslook
twee eetlepels geroosterde pijnboompitten
plakken rauwe ham(Coburger)
1 eetlepel fijngesneden peterselie
1 eetlepel citroensap
wat gemengde sla soorten
Voor de dressing : 2 eetlepels mayonaise
2 eetlepels Griekse yoghurt (10 %)
Zout en wat peper uit de molen
Theelepel Franse mosterd (Dijon)
Werkvolgorde

: maak eerst de dressing in een ruime schaal
was de witlof en laat de struikjes( rechtop) goed uitlekken
snij de venkelknol in vier parten, snij het onderste harde deel eruit, haal de
blaadjes los, en snij deze “tegen de draad” tot fijne reepjes
doe dit zelfde nu met de witlof, harde kern er uit, en dan in dunne reepjes
snijden, snel vermengen met de dressing en citroensap en dan de appel op de
zelfde manier in fijne reepjes snijden en toevoegen(de schil mag er aanblijven,
voor de kleur ( de fijngesneden bieslook erbij ) en dan de
salade proeven voor de smaak)
Opmaak van de bordjes.
leg wat van de gemengde sla op een bord hier op komt de witlofsalade
leg de plakjes rauwe ham (verdelen in twee helften) ronde de salade op de sla
strooi hier de pijnboompitten en de peterselie over eet er warm stokbrood met een
likje kruidenboter bij (voor vier personen)
Ps. Maak deze salade zo laat mogelijk, dan heeft hij een heerlijke stevigheid
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De hoofdschotel
Gevulde parelhoenfilet met paddenstoelen
Om dit gerecht te kunnen maken, moet je eerst wat organiseren. Ga twee weken van te voren naar
de poelier op de markt, en vraag of hij uitgebeende parelhoen voor je kan verzorgen, dus borstvlees
en de karkassen heb je nodig voor de saus. Ga er vanuit dat je pp een parelhoenfilet nodig hebt.
Parelhoen lijkt uiterlijk wat op kip, maar is heel veel fijner en een beetje fazantachtig van smaak. Als
je de parelhoen een paar dagen moet bewaren in de koeling, vraag dan of hij het wil vacuüm trekken.
Als je koeling niet hoger staat dan 4 graden C. dan blijft het verder oké.
Bouillon voor de saus
Benodigdheden : in stukken gesneden karkas van de parelhoen
4 dl. Gevogelte bouillon(van de poelier of super)
1 glas witte wijn (droge)
1 potje crème fraiche (40 gr.)
1 flinke eetlepel honing
Stukje roomboter van 30 gr.
hak de karkassen in stukken (grof)neem een stevige pan, doe er een eetlepel
slaolie in, en bak hierin de karkas stukken tot ze mooi bruin zijn voeg dan het glas
witte wijn en de gevogelte bouillon er aan toe, laat dit heel zachtjes koken tot de
helft van de vloeistof is ingekookt doe dit een dag voor dat je de
saus gaat maken, zeef de kaskassen eruit en zet de bouillon
koud tot de volgende dag
De parelhoenfilet
Benodigdheden : voor de vulling van de filet
Half doosje kastanje champignons
4 kleine sjalotjes
1 eetlepel fijngesneden peterselie
1 glas witte wijn
2 eetlepels witbrood kruimels (of beschuit)
1 eiwitZout en peper uit de molen
Werkvolgorde: Was de paddenstoelen snel in wat koud water en hak ze dan in kleine stukjes
Neem een steelpan, bak de stukjes op een stevig vuur in een stukje boter, tot het
geheel mooi bruin is geworden
snij de sjalotjes heel fijn, bak ze even mee met de gekleurde stukjes paddenstoel,
doe er dan het glas witte wijn bij, even goed door laten koken tot het haast
verdampt is en dan, ietsje binden met de broodkruimels en als laatste de peterselie.
Op smaak brengen met zout en peper. Koud laten worden voor gebruik.
Snij de filet open als een envelop, smeer hem van binnen aan met een beetje eiwit,
doe er dan een eetlepel vulling in van de paddenstoelen en zet ze in de koeling om
wat op te stijven
bak de filet op een matig vuur mooi bruin , daarna in de oven (150 oC) in ongeveer
15 minuten gaar. Laat het vlees afgedekt met een deksel even staan en gebruik de
braadpan met de bakboter voor de saus.
gebruik ongeveer vier eetlepels van de bakboter, voeg er een glas witte wijn aan
toe, de crème fraiche, even goed doorkoken, dan de eetlepel vloeibare honing, het
vuur uit zetten en nu de saus afmaken met wat stukjes koude roomboter, ongeveer
40 gr., geef de saus apart en ietsje over het vlees.
- 11 -

Plaats alles op een schaal, garneer deze met verse groenten naar keuze, zoals
kleine gekookte worteltjes, peultjes, kleine roosjes broccoli, sperzieboontjes.
Heerlijk met gekookte aardappeltjes of puree.
Vergeet niet een zelf gekookt stoofpeertje !

Het nagerecht
Het maken van het nagerecht is ook een beetje een mooie afsluiting , van een gezellige maaltijd.
Natuurlijk, je kunt heel veel dingen kant en klaar kopen, maar het zelf doen, dat geeft heel veel
voldoening en waardering. Het is niet het makkelijkste, maar ik weet zeker dat ons nagerecht on over
trefbaar zal zijn.
Mousse au chocolade
Vooraf maken : De schil van een halve sinaasappel, de witte binnenkant er goed uit snijden
(deze is bitter)
Bereidingswijze :
was de sinaasappel, schil de helft , en snij deze uiterst dun (als tabak) op een
schone plank en scherp mes
neem drie eetlepels water, en vermeng deze in een kleine pan met drie eetlepels
suiker
breng dit zachtjes aan de kook, en laar dat vijf minuten zachtjes koken
vermeng de vloeistof met de fijngesneden sinaasappelschilletjes, en laat dat op een
heel zacht vuur 10 minuten tegen de kook
als het te stroperig gaat worden, doe je er een beetje water bij !
af laten koelen in bewaren in een klein jampotje( deze
handeling kun je ook begin
december al doen, het wordt alleen maar lekkerder, maar
wel in de koeling
plaatsen, het kan niet bederven!)
Benodigdheden voor de mousse
2 dl. Slagroom
1 klein bakje Griekse yoghurt(10 %)
1½ blaadje gelatine(dr. Oetker)
1 dl. Sterke koffie(verse)
2 eetlepels suiker
150 gr. bittere chocolade
1 glaasje cognac of whisky
Werkvolgorde:
leg de blaadjes gelatine in koud water(onderwater )
doe de verse koffie in een steelpan, samen met de stukgesneden chocolade, en
plaats dat in een koekenpan met wat water op een laag vuur, en breng dit tot het
kookpunt
als de chocolade is gesmolten, doe er dan de gelatine bij(deze moet je wel wat
uitknijpen), goed doorroeren met een lepel en minimaal zo 5 minuten laten staan op
het vuur(maar niet koken !!)
de slagroom opkloppen tot dat zij stevig is geworden
als de gelatine en de chocolade gaan afkoelen, wordt het dikker, plaats het in wat
koud water tot het “lobbig” gaat worden
vermeng het dan met een glaasje cognac, en een eetlepel sinaasappelschilletjes in
suikerwater
vermeng de opgeklopte slagroom met de yoghurt(met een klopper/garde)tot het een
mooi geheel is(niet te lang roeren !)
vermeng deze massa met de gesmolten chocolade(met een houten lepel)en maak
er een mooi geheel van
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doe de mousse over in mooie glazen of in een glazenbakje, plaats het minimaal
2 uur in de koeling
gebruik voor de garnering een lange vinger(ouderwets)wat verse aardbeien met
daarover ook een heel klein beetje sinaasappelschilletjes in siroop, of laat je
fantasie gaan.

Ik hoop dat u allemaal zult genieten van dit feestelijke menu,
en wens u een heerlijke gezellige feestdagen toe
H. Verbeek

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 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
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders
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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
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Winnaars / Winnaressen herfstpuzzel.
De winnaars van de zomerpuzzel hebben een Vogelvoederhuisje met pot voer en
zak (vogel)zaad gekregen.
We hebben dit keer maar 9 inzendingen dus dat is
teleurstellend weinig zeker nu het ook via de mail
verstuurd kan worden, de vraag is daarom ook
moeten we misschien stoppen met de puzzel ?
Hans Verbeek onze voorzitter heeft de drie winnaars getrokken uit de goede
inzendingen.
Hans was vele jaren het gezicht van onze vereniging en dat zullen we gaan
missen want hij stopt nu echt als voorzitter.
Hij heeft ons door een moeilijke periode geholpen toen ons complex opgehoogd
moest worden.
Veel vergaderingen met gemeente en provincie, en met een goed resultaat want
ons complex mag er zijn.
Hans was altijd heel sociaal en wilde altijd iemand helpen als er problemen
waren.

Wij zijn nu dus opzoek naar een nieuwe voorzitter iets voor U !!
De oplossing van de tekst van de woordbalk was.
Na zomer komt winter

De volgende gelukkigen zijn :

1. P. van Staveren
2. W. Pennings
3. L.F. van Vessem

Allemaal van Harte Gefeliciteerd

tuin 26
tuin 38
tuin 84

De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw
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School A/Politiebureau (door Harry Opheikens)
Veel van de huidige generaties zullen School A alleen kennen van de foto’s, die bijv. in de Klink
voorbij komen of op de Facebookpagina ‘Nostalgisch Zandvoort’. Sterker nog, het toenmalige pand is
alweer ruim 30 jaar geleden gesloopt.
Als we googelen op deze school, dan komen we niet zoveel tegen. Gelukkig hebben we nog
krantenviewer van het NHA en natuurlijk Facebook, waar de Karel Doormanschool ook nog weleens
‘voorbij’ komt.

Beeld uit de jaren 20 van de vorige eeuw van de Hogeweg met links School A.
In 1859 kwam in de Poststraat, op de plaats van het latere consultatiebureau, en nog later
uitvaartcentrum, een gemeenteschool. Deze werd in 1884 vervangen door een nieuwe school (later
School A) aan de Hogeweg. Jarenlang zou daarin de bekende "meester Kees" (Cornelis van der
Werff) de scepter zwaaien. Vrij spoedig werd het gebouw in westelijke richting met enkele lokalen
uitgebreid. In de jaren dertig was het gebouw een muloschool met als hoofd de heer A.J. van der
Waals..
In een verslag van een raadsvergadering in november 1926 is er sprake van het idee om school A op
te heffen en de leerlingen naar School C te verplaatsen (Karel Doormanschool, zie artikel vorige
Tuinderspraat). School A zou dan een U.L.O. worden. In het schooljaar 1926/1927 heeft school A
124 leerlingen en 5 leerkrachten, op 16 maart van 1926 waren dat er 126.
De reorganisatie van scholen gaat in 1942 nog verder als er een voorstel is om school B op te heffen
en de kinderen te verdelen over de school C en D.
School A heeft nooit een naam gekregen. De gemeenteraad besloot met ingang van 1 januari 1948
de openbare basisscholen, tot dusver aangeduid met de letters A t/m D, zinvolle namen te geven.
Namelijk van hen, die zich in de oorlogsjaren voor het vaderland zeer verdienstelijk hebben gemaakt
en daarvoor hun leven hebben gegeven. School A kreeg toen echter al een andere functie.
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Politiebureau 1.0
Ooit hebben we een politiebureau gehad in de Kerkstraat, maar ook in de Haltestraat. Na de Tweede
Wereldoorlog zocht men toch naar een ruimer
onderkomen. In 1947 schreef B&W een Openbare
aanbesteding uit voor het verbouwen van school A aan de
Hogeweg 37 tot politiebureau. Dit lezen we in het
Haarlems Dagblad van 17 november 1947. Al snel was er
een beslissing gevallen, want op 12 december 1947 werd
in het Haarlems Dagblad al bekend gemaakt welke
aannemer het verbouwen ging doen voor een bedrag van
fl. 32.500,=

Haarlems Dagblad 12 december 1947

Haarlems Dagblad 17 november 1947

In 1949 was de verbouwing klaar en werd het gebouw als
politiebureau ingericht. In een krantenbericht van het
Haarlems Dagblad van vrijdag 7 januari 1949 staat:
“Zandsvoorts nieuwe politiebureau mag er wezen, een
ruim en licht gebouw, van de nieuwste snufjes voorzien”.
Op 17 januari om vier uur ’s middags wordt het nieuwe
bureau geopend. Burgemeester Van Fenema stelt het
gebouw officieel in gebruik en de korpschef was toen de
heer Vreman.

“Wat opvalt bij het binnetreden is de ruimte en het licht.
Geen muffe bureau-sfeer, die aan zovele politiebureaus
eigen is, maar grote hoge ramen. Door de hoofdingang,
waarboven in bronzen letters het woord ‘Politie’ is
aangebracht, betreden we het gebouw en stranden
reeds aanstonds bij de ruime portiersloge, waar de
telefooncentrale is aangebracht.
Achter de loge vinden we links drie grote kamers: voor
de korps-chef, de adjudant en de chef van de
administratie en de inspecteurskamer. Aan de
rechterzijde van de loge vinden we de recherchekamer,
een aparte kamer voor de brigadier van de recherche,
de administratie-kamer en het theorielokaal, tevens
brigadier-kamer.
In de gang voor deze kamers toiletten voor het
dienstdoend personeel, een douchecel en de ‘dekenkast’, waarin de voor arrestanten bestemde dekens
worden opgeborgen.
Door een ijzeren traliedeur komen we in de arrestantenafdeling door deuren, die aan brandkastdeuren doen
denken. Twee cellen zijn bestemd voor gevallen van
dronkenschap, de andere vier voor de ‘zware jongens’.
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Elke cel bezit, behalve de twee solide grendels op de deur een lips-slot van de nieuwste constructie,
waardoor een bevrijding van buiten praktisch is uitgesloten. Daarnaast zijn er nog twee grotere en
ruimere cellen voor de lichte gevallen.
Verder is er een moderne fotokamer ingericht met een “confrontatiespiegel”, die bezoekers in staat
stelt een eventuele verdachte te herkennen zonder dat deze het zelf bemerkt. Tegenover deze
fotokamer een deur naar de binnenplaats om de arrestanten twee keer per dag te luchten.
Daarnaast is er nog een wapenkamer, het archief en een droogkamer om nat geworden kleding snel
te laten drogen.
Naast het gebouw twee ruime garages en een ruimte voor in beslag genomen goederen.”
Zandvoort wordt met dit moderne politiebureau een comfortabel en solide gebouw rijker, een gebouw,
waarvan experts ons verzekerden, dat het zeker de eerste zeventig tot honderd jaar zal meekunnen”
Het heeft dus uiteindelijk ‘slechts’ 40 jaar geduurd.
Hieronder het politiebureau in al zijn glorie (foto GOZ)

Politiebureau 2.0
Misschien had het hierboven staande pand best wel lang kunnen blijven staan, maar als politiebureau
hield het geen stand met de voortschrijdende opsporingstechnieken en ook de ruimte voldeed niet
meer aan de normen, die men nodig had voor het goed functioneren van het politieapparaat.
Hieronder een krantenberichtje uit het Zandvoorts Nieuwsblad in 1984.
Nieuw politiebureau in 1984
ZANDVOORT - Goed nieuws is er voor de Zandvoortse politie, want de ministerraad heeft op vrijdag
29 december 1983 haar goedkeuring gehecht aan het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt voor de
sociale werkgelegenheid.

- 20 -

De ministerraad is akkoord gegaan met een bedrag van dertig miljoen, waarvoor 5.8 miljoen beschikb
aar komt voor de bouw van
het Zandvoortse politiebureau, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken mede
gedeeld.
Nu dit bedrag is goedgekeurd kunnen de diverse departementen ook bekend maken welke projecten
in het jaar 1984 zullen
worden uitgevoerd. „Voor Zandvoort betekent dit dat het licht op groen is gezet, en wij zullen het coll
ege van b en w, na ontvangst van het bericht van Sociale Zaken dan ook binnenkort dit verheugende
nieuws kunnen mededelen" aldus een woordvoerder van
Binnenlandse Zaken.
Korpschef Menkhorst zegt uiteraard bijzonder verheugd te zijn met deze mededeling. „Wij hadden er
al op gerekend dat in 1984
zou kunnen worden begonnen, maar aan het begin van het nieuwe jaar de zekerheid te hebben is nat
uurlijk een goed begin van
1984, geeft hij als zijn commentaar.
Binnenkort kan de gemeenteraad van Zandvoort dus een voorstel verwachten krediet beschikbaar te
stellen voor de bouw van het nieuwe politiebureau. Wanneer tot de bouw wordt overgegaan zal een o
nderkomen gezocht moeten worden voor de huisvesting
van het gehele apparaat gedurende de bouwperiode. Men denkt hiervoor containers te gebruiken.

De sloop in 1984, archief GOZ

De eerste steen op 18 maart 1985
Het huidige pand, archief GOZ
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Politiebureau wel of niet gesloten?
Dit verscheen in augustus 2017 op de website:
Volgens de gemeente Zandvoort gaat het politiebureau aan de Hogeweg niet dicht. In het Haarlems
Dagblad maakt de krant met de titel “Politiebureau uit straatbeeld” melding waarbij een kaartje staat
vermeld dat het politiebureau in Zandvoort is gesloten. Volgens woordvoerder Claudia Plantinga van
de gemeente Zandvoort is dat niet correct. ,,Het politiebureau aan de Hogeweg is niet gesloten en er
zijn ook geen plannen om te sluiten”, zegt Plantinga in een reactie op het artikel.
Nationale Politie
Ook de Nationale Politie bevestigt de lezing van woordvoerder Plantinga van de gemeente
Zandvoort. Het kaartje wat bij het artikel in het Haarlems Dagblad is geplaatst zou volgens de
Nationale Politie gaan om een steunpunt in de badplaats en niet om het politiebureau aan de
Hogeweg. Dit steunpunt blijkt te hebben gezeten bij OOK Zandvoort waar de wijkagent een werkplek
heeft gehad. De wijkagent is niet verdwenen, want er is regelmatig overleg waarbij de wijkagent
aanschuift.

Oproep !!!!
De voorzitter, Hans Verbeek is gestopt met het
voorzitterschap. De samenstelling van het bestuur is nu wel
heel erg klein geworden. Op te weinig schouders komt nu veel
te veel werk te liggen.
Eigenlijk kunnen we op deze manier niet verder. Het bestuur hoopt dan ook
dat er weer mensen opstaan die in goede samenwerking met elkaar, mee willen
helpen om het bestuur weer volledig te maken en met elkaar de vereniging ook voor de komende
jaren te ondersteunen en te borgen.
Voor het komende jaar zijn wij opzoek naar : een nieuwe voorzitter, een penningmeester,
een tweede secretaris en twee leden voor algemene functies.

Heeft u uw goede voornemens voor 2018 nog niet helemaal bepaald ?
Denk dan eens na, en durf de stap te nemen, het is meer dan ooit noodzaak!
Laat u inspireren door een nieuwe uitdaging aan te gaan, samen maken we
er een sterke
vereniging van !
Geef uw belangstelling door aan de secretaris
Mevr. R. Reeuwijk(tuin 90) mail haar via – secretaris@vtvz.info
Het bestuur

Bedankt
Ik wil iedereen van onze vereniging bedanken voor de mooie bloemen en
attentie die onze voorzitter Hans Verbeek mij kwam brengen nadat ik voor een
operatie aan mijn knie uit het ziekenhuis kwam.
Het deed me erg goed dat mensen aan je denken.
Jans Verhoeven-Schuiten
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De vismaaltijd van 7 oktober 2017
De vrij willigers arr iveerde al vroeg om de handen uit de mouwen te steken.
Hans Vossen kwam een kijkje nemen, hij had nog wel een visnet en duwnet om
garnalen te vangen.
Kosten nog moeite werden bespaart en een ieder sleepte attributen mee.
Er werd schoongemaakt en versiert zoals, lampjes aan het plaf ond,
oester/mosselschelpen als decoratie, maar er werd vooral veel gelachen.
Nadat de taf els sf eervol gedekt waren, m et de bloemen uit Sylvia haar tuin en de
kaarsjes van Myrna, kon het spektakel beginnen.
Het voorgerecht, van Hans Verbeek, werd in een razend tempo opgediend en in
eens werd het s t il en zat iedereen te genieten.
De alom bekende visbakkers, Cee s Mettes, Jaap Vinke, Hans Paap en W illem van
Duijn hebben zich behoor lijk uitgesloof d om alles heer lijk te bakken.
Sommige lekkerbekjes waren wat klein uitgevallen, hier zal volgend jaar bet ere
af spreken over gemaakt worden met de lever ancier.
Nieuw was het uitdeel team, zij hebben het waanzinnig goed gedaan, het liep als
een trein. ; -)
Al gauw waren we toe aan het nagerecht, ijs met slagroom of was het slagroom met
ijs? Aan alles komt een end zo ook aan deze succesvolle gezellige avond.
Nadat, we tot diep in de nacht bezig zij n geweest om alles schoon te maken konden
ook wij naar huis.
W ij vonden het geslaagd en hopen jullie volgend jaar ook weer aan taf el te zien.
Groetjes het kantine team.

Oproep !!!!
Voor de donderdagavond (klaverjasavond) zijn we nog op zoek naar een paar gezellige vrijwilligers
voor de bardienst.
Het gaat in pricipe om 1 x per 3 of 4 weken.
Je draait de avond altijd met 1 van de andere kantine medewerkers.
Wil je eerst een keer meelopen om te kijken wat het inhoud? Prima.
Wil je direct je aanmelden? Helemaal goed.
Vragen? Stel ze via de mail: keesenlida@ziggo.nl
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Impressie algemene ledenvergadering 28-11-2017
Er was een ruime opkomst van de leden bij de najaarsvergadering op 28-11-2017.
Bij aanvang van de vergadering is een moment van stilte betracht i.v.m. het overlijden van Frits van
Vessem en Bob ten Haave.
De agenda was uitgebreid en divers. Enkele punten;
Het bestuur heeft een aantal mails ontvangen van meerdere tuinders die onderling problemen
hadden. Het bestuur is met hen in gesprek gegaan maar kan de problemen niet oplossen of een
schadeloosstelling toekennen. De betrokkenen zullen onderling tot een oplossing moeten komen. Het
advies is dan ook om zaken niet te hoog op te laten lopen en de dialoog met elkaar aan te gaan.
De gouden schoffel werd doorgegeven van Sheila Meijer aan Hedi en Engel Lever vanwege de vele
werkzaamheden die zij voor de vereniging hebben gedaan. Nogmaals dank daarvoor. Samen hebben
ze zich jarenlang ingezet en wat zij met zijn tweetjes deden wordt nu door een enthousiaste groep
van vrijwilligers opgepakt.
De begroting, nog opgesteld door Henk Schuiten, werd toegelicht door Peter Bodamer (2e
penningmeester). Verschillende posten komen in 2018 hoger uit omdat er voor een aantal punten
indexatie moet worden toegepast. Dat is dan ook de reden dat de contributie met 5 euro is verhoogd.
Doen we dat niet, dan komen we in de min. De verhoging van 25,- naar 30,- wordt aangenomen. We
hopen nog steeds de werkzaamheden van de 1e penningmeester door een lid te kunnen laten
vervullen. Inhuren hebben we tot op heden nog niet hoeven doen.
Hans Verbeek, onze ad interim voorzitter, heeft aangegeven dat dit de laatste vergadering is die hij
voorzit. Hij roept de leden op om na te denken wat voor rol zij kunnen vervullen voor de vereniging.
Er zijn diverse vacatures binnen het bestuur en binnen de commissies, maar de voorzitter is een
belangrijke functie en zal door de leden gekozen moeten worden.
De volgende functies in het bestuur zijn vacant;
- Voorzitter
- Vice voorzitter
- 1e penningmeester
- 2e secretaris
- Algemeen lid
Geïnteresseerden zijn welkom om mee te lopen met de bestuursvergaderingen
Verder zijn er nog mensen nodig voor de tuincommissie en de kantinecommissie (donderdagavond).
Jan Bakker treedt terug uit de tuincommissie en wordt bedankt voor zijn inzet.
Het punt van royement tuin 14 is vervallen want de tuinder heeft ingezien dat hij de tuin niet langer
kan onderhouden. Hij heeft de tuin per 31-12-2017 opgezegd.
Een groep vrijwilligers gaat tuin 14 opruimen
De vraag of de borg van 150,- naar 300,- verhoogd moet worden roept discussie op. De kosten voor
een bak bedragen 300,- en dan moet er ook nog eens een boel werk verzet worden. Er worden
verschillende mogelijkheden genoemd. Van verhalen van de kosten op de veroorzaker, desnoods
met een incassobureau tot een jaarlijkse controle van huisjes (veel huisjes zijn in slechte staat). Van
het verhogen van de borg wordt afgezien.
Dick doet een oproep voor een vrijwilligersclub die benaderd kunnen worden voor hand en
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spandiensten. Hij heeft voor het rondbrengen van de tuinaarde en de meststoffen een enthousiaste
groep weten te mobiliseren. De klus, 400 zakken verspreiden over de tuinen was in een ochtend
gedaan. Spontaan geven 12 mensen zich op voor de vrijwilligersbrigade. Niet aanwezige leden
kunnen dit alsnog doen door een mail te sturen naar secretaris@vtvz.info.
Else Dudink deed een oproep aan alle tuinders deze winter te bekijken wat voor bestrijdingsmiddelen
ze hebben onder de loep te nemen en ze niet meer te gebruiken. Wanneer de ene tuinder op zijn tuin
spuit, dan krijgen de tuinders in zijn nabije omgeving hier ook mee te maken. Ze stelt voor in de
voorjaarsvergadering te bepalen hoe we hier mee om moeten gaan.
In de rondvraag kwamen de volgende punten aan de orde;
- Kom je naar de kantine voor consumpties, neem dan s.v.p. kleingeld mee. - De proef met de
verruiming van de motorpomp tijden (van 17 tot 21 uur) wordt ieder jaar
geëvalueerd. Als mensen zich niet aan de tijden houden, spreek ze hier dan op aan.
- Het bestuur zal contact zoeken met SRO omdat de bomen op de dijk te hoog worden.
- De toegangshekken worden afgesloten op vaste tijden. In de winter vanaf 18 uur en in de zomer
vanaf 21 uur.
Met vriendelijke groet,
Ria Reeuwijk

Gouden Schoffel
Uitreiking gouden schoffel
De wisseltrofee, de gouden schoffel gaat dit jaar naar Egel en
Hedi Lever.
Hij wordt uitgereikt door de vorige winnaar Sheila Meier.
Engel en Hedi krijgen hem voor het vele werk wat zij met z’n
tweeën de afgelopen jaren hebben verricht in en om onze
kantine.

Werkgroepje voor onderhouds werk op ons
complex
Het bestuur was al een tijdje bezig om een werkgroepje te
vormen die verschillende klussen op ons complex met een
aantal mensen zouden willen doen.
We gingen er wel vanuit dat het ondersteund moet worden met koffie en misschien een broodje in
onze kantine bij lange klussen.
In de afgelopen ledenvergadering riep Karel spontaan op wie misschien in zo’n groepje zouden willen
zitten.
Tot grote verrassing van het bestuur hebben 14 leden zich spontaan tijdens de vergadering
opgegeven, denkt u ik wil er ook bij horen geef u dan op want u weet vele handen maken licht werk.
Het is ook best gezellig om met een aantal mensen een klus te klaren.

De volgende mensen hebben zich al opgegeven
Jan Bakker, Fred Blom, Peter Bodamèr, Karel Bogaart, Pieter Hoogendijk, Dick Langelaar,
Kees Mettes, Willem Minkman, Johan Oene, Addie Ottho, Piet v. Staveren, Hans Verbeek,
Jaap Vinke en Andries ter Wolbeek.

Geef je ook op en mail dit naar Tuinderspraat@gmail.com
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De geschiedenis van de kerstboom
Veel mensen zetten elk jaar de kerstboom in de huiskamer. De boom
wordt versierd met kaarsjes, ballen, slingers, engelenhaar, en eventueel
een piek.
Maar waarom zetten we elk jaar een kerstboom in de kamer.
Waar komt dit gebruik vandaan?
De Germanen, die ongeveer 2000 jaar geleden leefden, vierden met
een eikenboom de midwinter viering (de kortste dag van het jaar).
Het is niet bekend of die boom werd verlicht.
Als de boom in de winter oud was, werd deze verbrand voor warmte.
De boom kreeg pas licht toen er voldoende kaarsen konden worden
geproduceerd.
In een Frankische tekst uit de 13de eeuw wordt voor de eerste keer een
groene boom vol brandende kaarsen beschreven.
Het blijft daarna een tijdje stil rond de kerstboom. Rond 1600 duikt de dennenboom pas weer op.
In de Elzas staat met Kerstmis een boom in de huizen die versierd wordt met brandende kaarsen,
kleurig geknipt papier, appelen, koeken, klatergoud en suiker.
In 1850 kwam de lichtjesboom vanuit Duitsland naar andere West Europese landen.
De kerstboom werd lange tijd door de Rooms-katholieke Kerk als heidens gezien.
Daarom verscheen de kerstboom eerst op zondagsscholen en kort voor 1900 in de huizen van
vrijzinnige protestantse gezinnen.
Dat heeft tot na de Tweede Wereld Oorlog geduurd. Uiteindelijk heeft de katholieke kerk zijn eigen
christelijke betekenis aan de boom gegeven.
De driehoekige vorm van de kerstboom zou de heilige drie-eenheid vertegenwoordigen van de vader,
zoon en de Heilige Geest.
Door de jaren heen hebben we er andere mystiek aan toegevoegd, tot ook de commerciële kant hier
een gat in de markt vond om de boom als item te promoten.
Het werd een gewoonte om de kerstboom negen dagen voor kerstmis op te zetten en pas negen
dagen na kerst op te ruimen.
Tegenwoordig zetten veel mensen de kerstboom al neer als de Sint net weg is tot halverwege
januari.
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Volgens de Wikipedia encyclopedie:
“De aardappel is een plant die ondergronds een energievoorraad in de vorm van zetmeel aanlegt. Het
zetmeel wordt bewaard in voor de mens eetbare knollen”

Een stukje geschiedenis
De aardappel komt oorspronkelijk uit Zuid Amerika, maar is in veel Europese landen sinds de 16e eeuw
een van de basisvoedingsmiddelen.
In veel landen, waaronder Nederland en België, wordt de aardappel
gezien als maaltijddrager.
In andere landen -zoals b.v. in Frankrijk- telt hij mee als groentesoort.
In Ierland was de aardappel sinds 1800 het voornaamste volksvoedsel
en met name voor het arme bevolkingsgedeelte vooral ook omdat de
aardappel op vrijwel elke grondsoort groeide en voldoende vitamines en
voedingswaarde bevatte.
In 1845 ontstond er echter hongersnood door een misoogst als gevolg
van de aardappelziekte. Ook in de jaren daarna waren de oogsten heel
slecht met als gevolg dat in het begin van de 20e eeuw de bevolking
was teruggelopen van 8 miljoen tot rond 3,5 miljoen door directe en
indirecte gevolgen van de aardappelhongersnood.
Veel Ieren zijn ook in deze periode geëmigreerd naar Noord Amerika.
Welke ziektes zijn er en wat kun je er aan doen?
Er zijn twee vormen van aardappelziekte:
* Aardappelziekte of phytophthora is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door een schimmel en
zich snel kan verspreiden en veel schade veroorzaak in landen met een vochtig zeeklimaat. Dus in
Zandvoort voelt die schimmel zich helemaal thuis!
*Aardappelmoeheid is een ziekte die veroorzaakt wordt door zogenaamde aaltjes die de aardappelwortel
aantasten.
Wat te doen?
*Verhuizen naar een beter klimaat ligt niet erg voor de hand!
* Uitsluitend mag gecertificeerd pootgoed worden gebruikt dat is te herkennen aan het (bekende) blauwe
label.
*Steeds meer rassen zijn min of meer resistent
*Slechts eenmaal in de drie jaar mogen op dezelfde grond aardappels worden geteeld.
Goedgekeurde pootaardappelen en de voorwaarde dat uitsluitend eenmaal in de driejaar op dezelfde
grond mag worden geteeld zijn wettelijke voorschriften die zijn vastgesteld door het Ministerie van
Economische Zaken.
Afdelingen van dit Ministerie zijn belast met de controle hiervan. Ook volkstuinen kunnen worden bezocht
voor een controle van bovengenoemde wettelijke voorschriften.
Bij de constatering van de ziekte aardappelmoeheid kan zelfs worden verboden om voor een nader vast te
stellen periode aardappels te verbouwen!
Natuurlijk zijn wij -alle tuinders van vtvz- bereid om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat onze
duinpieper niet in gevaar komt!!!

Aardappelteelt 2018
In de algemene ledenvergadering is besloten dat we de regeling aardappel teelt niet veranderen.
Dit houd in dat voor 2018 het midden gedeelte aan de beurt is.
Uw opgave 2017 blijft geldig totdat u een wijziging aanvraagt.
Uw opgave 2017 kunt u inzien op onze site www.vtvz.info.
Kijk dan onder knopje info / opgave aardappelteelt 2017 / en klik op uw tuinnummer.
Een nieuw aanvraag formulier kunt u downloaden op info / aanvraagformulier aardappelteelt
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Gratis energie !
Van mevr. M. de Haas (tuin30) ontvingen wij de volgende oproep in de algemene ledenvergadering
van 28 november 2017.

Ik heb een voorstel, ik zou graag inventariseren welke tuinders met zonnepanelen
en stille elektrische motorpompen willen werken. We kunnen dan wellicht
gezamenlijk inkopen. Ik wil ook op mij nemen om uit te zoeken of we subsidie
kunnen aanvragen voor de aanschaf van de zonnepanelen.
Het bestuur ziet deze oproep als een goed initiatief, zij wil dan ook graag haar steun en inzet geven
om deze oproep van mevr. M. de Haas onder de aandacht te brengen. Zonne energie is / heeft de
toekomst, niet enkel uit milieu overwegingen, maar het geeft de mogelijkheid aan tuinders om water
te kunnen geven op het moment dat het voor de tuinder het beste uitkomt.
Geen problemen meer met geluidsnormen, geen gebruik van fossiele brandstof, lange levensduur en
multifunctioneel. Wilt u meedoen of meer weten ? Neem contact op met mevr. de Haas,
margetmaria@gmail.com

Onderstaande punten moeten we eens over nadenken
Misschien een punt voor de voorjaars-ledenvergadering ?

Voorstel van mevr. M. de Haas(tuin 30)

Noodfonds voor tuinders met financiële problemen
Mijn voorstel is om een “donatie pot of doos” te plaatsen in de kantine, of een fonds in te
stellen via het rekeningnummer van de vereniging. Tuinders kunnen daar geheel vrijwillig
een bijdrage in kunnen leveren voor tuinders die het financieel ,moeilijk hebben. Al is het
maar 1 euro, alle beetjes helpen. De tuinders die financiële steun kunnen gebruiken, kunnen
dan bijvoorbeeld eenmalig een beroep doen op dit fonds.
Ik hoop dat de maand december u zal helpen om deze oproep te steunen.
Oproep van dhr. S. Meier.(tuin 72)

Belangrijke vergaderingen verplaatsen naar de zaterdagmorgen
De algemene vergaderingen zijn altijd op dagen dat heel veel mensen nog met handen en
voeten vast zitten aan hun werk of gezin. Zou het mogelijk zijn om deze belangrijke
vergaderingen te verplaatsen naar de zaterdagmorgen ?
Ik denk dat er dan ook meer mensen instaat zullen zijn om naar deze vergadering te kunnen
komen.
Met vriendelijke groet, dhr. S. Meier
Stuur uw reactie naar tuinderspraat@gmail.com dan kijken we hoe deze punten leven
binnen onze vereniging. Dit kunnen we dan behandelen in de voorjaars-ledenvergadering
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