NIEUWSBRIEF “de Duinpieper”

Volkstuindersvereniging Zandvoort
Mei 2019

INHOUD:

Deze nieuwsbrief zal 4x per jaar in uw mailbox verschijnen en op de website.
Om u snel op de hoogte te houden van alles wat er in de vereniging speelt, zult u
regelmatig mededelingen en updates in uw mailbox vinden, zo blijft u op de
hoogte.

Pasen, Agenda

1

Voorzitter

2

Tuinwinkel

3

Wist u dat?

4

Pasen

Sponsors,
Vrijwilligers

5

Wat was het een prachtig Paasweekend: geweldige temperaturen, vrolijke tuinders
en fluitende vogeltjes. Je kon het groen bijna horen groeien.

Algemeen Onderhoud, Vacatures,
Ruilkastje, Contact
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Een gezellige Paas-eieren-speurtocht sloot dit mooie weekend af. Het was warm en
de chocola van de paaseieren smolt….
Maar wat was het een gezellige boel: maar liefst 35 kinderen kwamen met
(groot) ouders naar paaseieren zoeken. Dit alles was weer met veel passie
georganiseerd door de kantine vrijwilligers waarvoor weer dikke complimenten,
het was weer top geregeld!
De Gouden eieren zijn gevonden door:
1-3 jaar Selina van der Mije
4-5 jaar Anna-Rosa Balas
6-7 jaar Matthijs van der Mije
Bij de puzzeltocht was Dani Blom de
gelukkige (door Mieke getrokken uit de
formulieren).
Gefeliciteerd allemaal!

AGENDA 2019
JEU DE BOULES

Er is een heren– en een damesteam. De heren spelen op woensdag vanaf
14.00 uur, de dames spelen om de week op zaterdag vanaf 13.30 uur.

ALV VOORJAAR

Zaterdag 25 mei om 10.00 uur in de kantine.
(Algemene Leden Vergadering) meer informatie volgt.

Voorstellen inleveren ALV Uiterlijk 10 mei kunt u schriftelijk voorstellen inleveren om op de ALV te
behandelen. Voorstellen die ná die tijd worden ingeleverd kunnen niet
worden besproken.
PLANTJES / ROMMELMARKT Zaterdag 1 juni, meer informatie op de website, in de kantine en de
informatieborden.
BBQ

Zaterdag 15 juni, meer informatie op de website, in de kantine en de
informatieborden.

VISMAALTIJD

Zaterdag 5 oktober, meer informatie op de website, in de kantine en de
informatieborden.

SJOELEN

Zaterdag 19 oktober, meer informatie op de website, in de kantine en de
informatieborden.
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Van de Voorzitter van VTVZ
Het is inmiddels Pasen geweest en wij hebben hopelijk allemaal genoten van het mooie weer. Veel leden zijn weer
met volle kracht bezig de volkstuin een mooi aanzien te geven en zijn volop met zaaien en planten in de weer.
Helaas is er weer droogte ontstaan en men moet noodgedwongen aan de slag met water geven.
Maar het buiten zijn is toch waar het om gaat.
Gedurende de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd binnen de vereniging. Helaas heeft onze vice voorzitter,
Marc van Hes, besloten zijn functie ter beschikking te stellen en heeft zelfs tussentijds zijn tuin opgezegd. In elk
bestuur zijn er discussies over onderwerpen en verschillen van mening. In gezamenlijk overleg probeer je er dan uit
te komen. Helaas is dat niet gelukt. Dat is jammer, maar het bestuur dankt Marc zeer voor zijn inzet voor de
vereniging.
Wij moeten echter verder en gelukkig heeft mw. Jeanine Aders zich gemeld om, waar nodig, hand- en spandiensten
voor de vereniging te verrichten. Dit waarderen wij zeer.
Het bestuur is bezig met het aanpassen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Er is al jaren geen
aanpassing meer geweest. Dit zal in de komende Algemene Ledenvergadering aan de orde komen. Hiertoe
dienen wij wel een beroep te doen op externe hulp en in de komende Algemene Ledenvergadering zullen wij
hierover besluiten dienen te nemen.
Ook de jaarrekening heeft de nodige aandacht gevraagd en ook hier zijn wij genoodzaakt externe hulp in te roepen
teneinde u een juiste jaarrekening te kunnen presenteren.
Door het uitblijven van aanmeldingen om in het bestuur te willen plaatsnemen voor de diverse beschikbare
functies moet het bestuur voorstellen gaan doen tot verhoging van de contributie. Het is onmogelijk alle functies in
te kleden en dus is hulp van buitenaf onontbeerlijk. Aangezien de tijden veranderen en de eisen voor verenigingen
steeds meer aangescherpt worden, zijn wij hiertoe genoodzaakt.
Ook de eisen voor het hebben van een kantine worden steeds strenger. Er zijn twee dames, die op cursus zijn geweest voor het diploma Sociale Hygiëne, hetgeen onder meer vereist is om een kantine te beheren.
Het bestuur is erg blij met de op gang gekomen samenwerking met de Gemeente Zandvoort na een aantal
besprekingen in 2018 en het bezoek van de wethouder Gert Jan Bluijs en dhr. P. Persoon (Spaarnelanden) in januari
2019. Dit heeft al geleid tot een aantal realisaties, zoals afgraven aan de buitenkant van de “Muur”, om te
bemoeilijken dat mensen zo maar over de muur kunnen klimmen. Er zijn diverse borden voor ons gemaakt, die
binnenkort zullen worden opgehangen. Ook zijn er betonnen palen geleverd om op de tweede parkeerplaats te
worden geplaatst. De waterput naast de toiletgroep is voorzien van een nieuwe putdeksel en er zijn nieuwe en
betere groenbakken geplaatst.
Bovendien zal het terras voor de kantine (deel 1) worden herbestraat met nieuwe tegels, hetgeen begin mei zal
worden gerealiseerd. De Gemeente/Spaarnelanden levert hiervoor kosteloos een stratenmaker, zand en tegels!
Ook worden er daarbij nieuwe banken geplaatst, die door de Gemeente gratis ter beschikking worden gesteld.
Overigens zal deze stratenmaker wel de nodige hulp van VTVZ vrijwilligers krijgen want vele handen maken
licht werk!
Dan is er nog een bezoek geweest van een vertegenwoordiger van Woodvision/Hillhout, waarbij is toegezegd dat
er een aantrekkelijk aanbod zal worden gedaan voor de aanschaf van tuinhuisjes door leden. Samen met het
bestuur zal de bouwcommissie een selectie van drie tuinhuisjes maken, die vervolgens weer wordt voorgelegd aan
Woodvision/Hillhout voor een passende aanbieding.
Zoals te lezen is en te zien valt, is er weer volop te beleven en te doen op het complex van VTVZ.
Ik wens u allen een goed tuinjaar en een heldere en positieve blik.

Mocht u contact wensen met het bestuur, schroom dan niet te mailen.
Met vriendelijke groet,
Dirk Koper
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Garant zaden heeft een handige website waar u
van alles kunt bestellen.

De tuinwinkel
Het seizoen is weer begonnen en dus is de
Tuinwinkel weer open!
Gelukkig zijn er een aantal vrijwillige handen
bijgekomen om hierbij te helpen. Zij doen de inkoop,
verkoop, PR en het inroosteren met veel plezier.
De eerste openingsdag was meteen al erg gezellig:
de kantine was open en er stond een “ruiltafel” met
planten en zaden.
De zon scheen en de verkoop ging goed.
Komt u volgende keer ook?
Openingstijden:
Zaterdag 11 mei 10-12 uur

Tuinonderhoud + Ruiltafel

Zaterdag 25 mei 12–13 uur

Ná de Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 1 juni 10-12 uur

Plantjesmarkt

Zaterdag 8 juni 10-12 uur

Tuinonderhoud

Zaterdag 29 juni 10-12 uur

+ Ruiltafel

Zaterdag 6 juli 10-12 uur

Tuinonderhoud

Zaterdag 13 juli 10-12 uur
Zaterdag 27 juli 10-12 uur
Zaterdag 10 augustus 10-12 uur

+ Ruiltafel

Zaterdag 24 augustus 10-12 uur
Zaterdag 7 september 10-12 uur

Tuinonderhoud+ Ruiltafel
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Wist u dat……..
….u, alléén op uw eigen tuin, uw hond los mag
laten lopen? Dat u er ook voor moet zorgen dat
de hond niet de tuin uit kan lopen?
Het staat al jaren in het Huishoudelijk Reglement,
artikel 24 lid 9:
Het is verboden om: Loslopende honden of katten
op het terrein te hebben of vuil van deze dieren
buiten eigen tuin te laten liggen. Ook moet
verdere hinder (b.v. blaffen e.d.) daarvan
achterwege blijven.

….er op zaterdag 1 juni van 10.00-16.00 uur een
rommel/plantjesmarkt is?
Het maakt niet uit wat je wilt
verkopen: “oude rommel” van
zolder, plantjes (verkopen of ruilen), zelfgemaakte spullen,
speelgoed etc.
De markt gaat door als er
tenminste 10 aanmeldingen zijn.
Bij mooi weer buiten, bij slecht
weer binnen!
Aanmelden voor een gratis tafel kan tot uiterlijk
woensdag 15 mei in de kantine of stuur even een
berichtje naar kantine@VTVZandvoort.nl

…..u bij de Remise een gratis aanhanger kunt
lenen voor het wegbrengen van grofvuil?
Inwoners uit Zandvoort en Bentveld kunnen gratis
gebruik maken van een aanhanger op vertoon
van een identiteitsbewijs en het betalen van een
borg van € 50,-. De aanhanger kan online worden
geserveerd via spaarnelanden.nl en opgehaald
worden bij de Remise, Kamerlingh Onnestraat 20
in Zandvoort.
De service is uitsluitend voor particulieren en
bedoeld om grofvuil weg te brengen.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.zandvoort.nl

….dat de Tuincommissie binnenkort weer een
ronde gaat lopen? De aandachtspunten zijn:
•

Tuinen die na 1 mei nog niet klaar
“teelt klaar” zijn.

•

Sterk verwaarloosde tuin, bouwafval, glas,
plastic.

•

Tuinen met kweek, heermoes, brandnetel,
zevenblad.

•

Voorkant van de tuin zichtbaar niet netjes.

•

Hoge bomen/hagen.

•

Tuinen met weinig activiteit.

Is uw tuin al op orde?

...dat de Gemeente & Spaarnelanden onze
vereniging dit jaar heel veel helpen met
diverse praktische zaken?
Zo hebben we al een nieuwe putdeksel gekregen
voor op de watermeterput, nieuwe vuilcontainers
voor het groenafval, betonnen palen om een
schutting op de 2de parkeerplaats te beschermen
en een aantal gebodsborden. Ze hebben de
zandophogingen bij de muur weggehaald, gratis
houtsnippers geleverd en hebben zij toegezegd om
af en te met een borstelwagen het onkruid op de
parkeerplaatsen weg te halen.
Erg blij zijn we ook met de levering van de tegels
plus stratenmaker voor het nieuwe terras bij de
kantine, met de daarbij behorende (ook gratis)
nieuwe bankjes is het geheel compleet….
Geweldig!! Dat wordt genieten deze zomer.
We zijn erg blij
met deze
(hernieuwde)
samenwerking,
bedankt
Spaarnelanden!

Dit worden de kleuren….
Dinsdag 7 mei zal het terras worden neergelegd
door de stratenmaker & vrijwilligers.
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Sponsors Kerstbingo:
BEDANKT!
Het ligt alweer even achter ons maar
we willen graag nog even de
sponsors van de afgelopen
Kerstbingo bedanken voor hun
gulle gaven.

Dankzij jullie hulp was het weer een
fantastische middag, heel veel dank
&
hopelijk mogen we aan het eind van
dit jaar weer bij jullie
aankloppen…..

Vrijwilligers
Zoals u al eerder kon lezen krijgt de vereniging een nieuw terras aangeboden door Spaarnelanden.
Voorwaarde was wel dat we zelf de oude stenen eruit moesten halen.
Een oproep om vrijwillige handen gaf al snel resultaat en gelijk na de Paasvieringen ging men ijverig
aan de slag! Zelfs de jeugd kwam actief meehelpen. Mooi om te zien dat ook de jonge generatie
tuinders (in de vakantie) de handen graag uit de mouwen steekt.
Het bestuur zorgde uiteraard voor koffie met wat lekkers voor de harde werkers.
De sfeer was gezellig en de saamhorigheid was groot.
De klinkers mochten gratis door de tuinders worden weggehaald: OP=OP & WEG=WEG. Ook hieraan
werd goed gehoor gegeven en menig tuinder heeft nu een nieuw tuinpad.
Veel dank aan íedereen die is komen helpen!
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Algemeen Onderhoud

Ruilkastje 2.0

De 1ste is alweer geweest: wat was het gezellig.
De opkomst was groot: zelfs leden die officieel
niet hoefden te komen kwamen meehelpen. Er is
een berg werk verzet door deze harde werkers.

Er staat onderaan het 2de pad op de 1ste
parkeerplaats weer een gloednieuw ruilkastje!

En een blije tuinder van tuin 4: “eindelijk zijn de
dorre coniferen weg”.
Veel dank voor alle hulp, met zijn allen maken we
er iets moois van!
Het onderhoud is op zaterdagen van 10.00 tot
12.00 uur. Bent u verhinderd dan kunt u terecht
op één van de inhaaldagen.
U wordt 15 minuten voor aanvang verwacht voor
koffie met wat lekkers en de instructie.

Iedereen is welkom: ook al je al een keer hebt
geholpen, kandidaat-, recreatielid of helper bent.
Kom gewoon gezellig meedoen.
Geplande data:
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 8 juni
Zaterdag 6 juli

Tuin nr: 89 t/m 104
Tuin nr: 1 t/m 17
Tuin nr: 18 t/m 34

Het eerste “ruilhoekje” heeft de winter helaas
niet overleeft. Initiatiefneemster Sylvia ten Caat
heeft nu gezorgd voor een mooie vervanging.
“Hij is nog niet helemaal klaar: er komt nog een
mooi dakje op.” zegt zij trots. En verder: “de kratjes waren ooit bedoeld voor een snackbarretje
om aardappels in te doen ter decoratie. Tuinder
Hans Vossen heeft ze geschonken omdat hij het
idee zo leuk vindt!
Het is de bedoeling
om de groente die je
zelf niet op kunt, of
van af wil, in de
kratjes te leggen voor
de liefhebber.
De ruilplek is niet
voor spullen.”
Dus: schroom niet,
kom halen én brengen….

Maandag 26 augustus
Inhaalavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdag 7 september Tuin nr: 35 t/m 52
Zaterdag 28 september Tuin nr: 53 t/m 70
Maandag 7 oktober
Inhaalavond van 19.00-21.00 uur.
Bent u verhinderd? Meld dit dan tijdig bij de
voorzitter: Voorzitter@VTVZandvoort.nl

Vacatures:
VICE-VOORZITTER, 2de SECRETARIS,
PENNINGMEESTER & COMMISSIES
Om het bestuur te completeren wordt er
gezocht naar een vicevoorzitter, 2de secretaris en
een (2de) penningmeester.
Ook voor de diverse commissies wordt er gezocht
naar vrijwilligers die een paar uurtjes per jaar hun
steentje willen bijdragen.
Meer informatie over de functies is te vinden
op:
www.VTVZandvoort.nl
Of maak eens een afspraak met het bestuur, zij
vertellen u graag over de inhoud van
alle functies.

VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT
Website:

www.VTVZandvoort.nl
Adres:
Duinpieperpad 2
2041 XZ Zandvoort
Tel. 023 5719630
Postbus:
Postbus 518
2040 EA Zandvoort
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Dirk Koper
Voorzitter@VTVZandvoort.nl
1ste Secretaris: Jolanda Meier
Secretaris@VTVZandvoort.nl
Penningmeester: Sheila Meier
Penningmeester@VTVZandvoort.nl
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