NIEUWSBRIEF “de Duinpieper”

Februari 2020

Volkstuindersvereniging Zandvoort
Update fruittuin, vogels & vleermuizen
De fruittuin, die al geruime tijd in de planning stond, heeft dankzij de inzet van vele vrijwilligers nu echt
vorm gekregen. Nadat het stuk grond door een bedrijf met een handige machine was ontdaan van wortels en overbodig struikgewas, hebben zij met vereende krachten de plek klaar gemaakt voor beplanting.
Spaarnelanden kwam met een prachtige donatie van maar liefst 10 enorme fruitbomen en een vrachtwagen vol zwarte grond om de bomen een goede start te geven.
Hierbij willen wij Spaarnelanden en de Gemeente dan ook heel erg bedanken!
Tevens zijn er fruitstruiken en voorjaarsbollen geplant en zal er in het voorjaar ook een wilde bloemen
mengsel worden ingezaaid om zo de bestuivers voor het fruit aan te trekken.

Er zijn diverse vogelnestkasten in de maak bij de Werkplaats van Nieuw Unicum. Zodra deze klaar zijn
worden ze opgehangen bij de fruittuin en de paddenpoel.
Voor de vleermuizenbunker is een plan gemaakt
door Rein Leguit, een ecoloog van Landschap
Noord Holland.
Dit plan ligt nu bij de gebiedsbeheerder van de
Gemeente en de manager van Spaarnelanden.
Het is de bedoeling dat wij de bunker samen
met hen klaar gaan maken voor vleermuis
bewoning.
Wij houden u op de hoogte.

Nieuwe containers groenafval
De containers voor het groenafval zijn vervangen door kunststof exemplaren. Deze zijn beter hanteerbaar.
Een verzoek aan alle tuinders: gelieve het groen te ontdoen van zand/aarde en alles klein te maken.
Op deze manier past er meer in de container en is hij minder zwaar om te verplaatsen.
Groen materiaal weggooien is ook niet altijd nodig. Wist u dat u het prima kunt composteren?
Zo heeft u na een tijdje prachtige compost om uw tuin mee te voeden, gratis en voor niks!

GRATIS

workshop composteren

zaterdag 22 februari van 10-12 uur.
Maak van groen afval weer prachtige compost. Hoe werkt dat nou precies? Wat mag er wel en wat niet op
de composthoop? Deze ochtend leer je er alles over.
Deze workshop wordt gegeven door Roos Broersen van www.roosbroersengroenadvies.nl en wordt onze
vereniging GRATIS aangeboden door de AVVN! Hier maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van en nodigen
u van harte uit om mee te doen. Deelname voor onze leden is natuurlijk gratis.
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk i.v.m. het aantal plaatsen en kan via de secretaris:
Secretaris@VTVZandvoort.nl
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Even voorstellen: nieuwe bestuurders
Afgelopen ledenvergadering hebben twee leden zich aangemeld om tot het bestuur toe te treden.
Willem van Duijn is verkozen tot Vice-voorzitter en Johan van Gasteren tot algemeen lid.
Graag stellen zij zich even aan u voor.
Mijn naam is Johan van Gasteren, ik ben al 20 jaar Biologisch
Dynamisch bezig op mijn volkstuin met planten en bloemen
waar vlinders, bijen en vogels op af komen. “De natuur zijn
gang laten gaan met een klein beetje hulp van de mens”-dat
is mijn ding.
Ik ben de initiator van het paddenpoel- en vleermuizen project. Onlangs heb ik, samen met vrijwilligers, op het complex,
een prachtige fruittuin aangelegd waar we tevens een wilde
bloemenweide gaan maken om zo de biodiversiteit te vergroten.

Op de foto rechts: Johan van Gasteren

Samen met de werkplaats van Nieuw Unicum ben ik momenteel bezig om diverse nestkasten voor vogels (ook een uilenkast) en vleermuizen op te hangen bij de fruittuin en de paddenpoel.

Graag wil ik hierbij de leden oproepen om zich aan te sluiten bij mijn GROEN-werkgroep; een nieuw
initiatief waar ik graag alle leden bij wil betrekken. Regelmatig komen we bij elkaar om op het complex te
werken aan het groen onderhoud. Gezellig samen aan de slag ineen ongedwongen sfeer. Zo houden we
het complex netjes en leren we elkaar beter kennen. Natuurlijk zijn ook kandidaten en recreatieleden
welkom!
Wie regelmatig meedoet, krijgt vrijstelling van het Algemeen Onderhoud.
Data zullen bekend gemaakt worden via de website, of stuur even een mail naar de secretaris om u aan
te melden. U krijgt de werkgroep-uitnodigingen dan in de mail.
Mijn naam is Willem van Duijn en ik heb de tuinvereniging samen met dhr. Bullee en dhr. Meijer opgezet in 1972, ik heb toen 10 jaar lang een tuin gehad
en me met het reilen en zeilen van de vereniging
bezig gehouden.
Ik ben gestopt omdat mijn eerste vrouw al haar
groente in de supermarkt ging kopen en ik het nut
van een tuin niet meer inzag.
Mijn huidige vrouw Greet wilde graag een tuin en
beloofde er goed gebruik van te maken
(en dat doet ze ook hoor!).
Op de foto: Greet en Willem van Duijn

Toen ik in 2000 met de VUT ging zijn we weer begonnen aan een tuin, dit was net voor de ophoging van
de tuinen; ik heb me toen als vrijwilliger meer dan nuttig gemaakt en geholpen met alles wat bij deze klus
kwam kijken.
Elke woensdagmiddag kun je me vinden bij de Jeu de Boules op de tuinvereniging, verder zing ik bij het
Mannenkoor, schilder ik graag, klaverjas ik als er een invaller nodig is en doe ik mee met diverse
activiteiten in het clubgebouw van de VTVZ waar mijn vrouw Greet achter de bar staat.
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WAT

WANNEER

HOE LAAT

Compost workshop/lezing

Zaterdag 22 februari

10.00 - 12.00 uur

Nostalgische avond met oude dia’s
(door Ton Drommel)

Ergens in februari/maart
(exacte datum volgt nog)

volgt

NL DOET

Zaterdag 14 maart

10.00 - 13.00 uur

Paaseieren zoeken

Maandag 13 april

11.00 uur

Algemene Leden Vergadering
Voorstellen schriftelijk inleveren ALV

Zaterdag 25 april
uiterlijk 10 april

10.00 uur

BBQ

Zaterdag 6 juni

17.00 uur

Rommelmarkt

Zaterdag 4 juli

10.00 - 16.00 uur

Vismaaltijd

Zaterdag 3 oktober

17.00 uur

Sjoelcompetitie

Zaterdag 14 november

20.00 uur

Bingo

Zaterdag 19 december

20.00 uur

Kerststukjes maken

Woensdag 16 december

19.30 uur

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 9 januari

16.00 - 18.00 uur

Geplande data Algemeen onderhoud 2020:
Zaterdag

11 april

10-12 uur

tuin 1/17

Zaterdag

9 mei

10-12 uur

tuin 18/34

Zaterdag

13 juni

10-12 uur

tuin 35/52

Zaterdag

18 juli

10-12 uur

tuin 53/70

Zaterdag

15 augustus

10-12 uur

tuin 71/88

Zaterdag

12 september

10-12 uur

tuin 89/104

19-21 uur

inhaalavond *

Maandag 31 augustus

Bent u verhinderd? Meld dit dan tijdig bij de secretaris: secretaris@VTVZandvoort.nl
* Of sluit u aan bij de GROEN-werkgroep van Johan van Gasteren (zie vorige pagina).

Openingstijden tuinwinkel 2020
zaterdagen van 10-12 uur:
14 maart

21 maart

28 maart

4 april

11 april

18 april

25 april

2 mei

9 mei

16 mei

25 mei

13 juni

18 juli

15 augustus

12 september

31 augustus
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Welkom nieuwe Tuinders!
Naast nieuwe bestuursleden zijn er ook nieuwe tuinders te verwelkomen!
Tuin 17, 57, 58 & 82 zijn inmiddels enthousiast in gebruik genomen door kandidaat-leden die stonden te
trappelen om te gaan tuinieren op een eigen tuin en op tuin 100 is de hulptuinder gepromoot tot tuinder.
Van harte welkom en veel tuinier-plezier!!!

Aardappelteelt
In 2020 is het voorste gedeelte van de tuin aangewezen voor de
aardappelteelt. Controle zal plaatsvinden door de Tuincommissie in verband met
controle van de overheid om wisselteelt te eisen vanwege de beruchte aardappelziekte (Phytophthora). Bij overtreding zal de aardappelteelt worden verboden.

Grofvuil aanbieden wijziging!
LET OP: vanaf 1 februari neemt Spaarnelanden de afvalinzameling in Zandvoort over van GP Groot.
Voor het maken van een afspraak om GROF VUIL op te halen kunt voortaan terecht bij:
https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl/grofafvalafspraak
of bel naar de klantenservice: 023 - 751 72 00

U kunt alléén na het maken van een afspraak bij Spaarnelanden uw GROF VUIL aanbieden. Let op dat u
alles netjes bij elkaar bind in handzame pakketten, anders wordt het niet meegenomen. U kunt het vooraan, buiten het complex neerleggen op de hoek bij de bunker. Meld het ook even aan het bestuur.
Dit mag er NIET bij:
Asbest
Autobanden
Bouw- en sloopafval
(hieronder vallen bijvoorbeeld ook badkuipen)
Stenen
Destructiemateriaal (overleden gezelschapsdieren)
Geïmpregneerd hout
Glas (platen), spiegels en ook deuren met glas erin of spiegels erop.
Grof tuinafval (zoals boomstronken, grote takken, tegels,
delen van een schuur/schutting)
Restafval (klein)
Klein chemisch afval (KCA)
Papier en karton
Gips
Flessen glas
Bitumen

Garant zaden heeft een handige website waar
u van alles kunt bestellen.

www.bolster.nl
www.zaadhandelvanderwal.
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Paling roken klaverjasclub
Op 19 December 2019 was het weer zover: de klaverjassers hadden hun
jaarlijkse etentje en i.p.v. vis –schotels, was het dit keer paling eten.
Deze jaar had Greet van Duijn een tuinder bereid gevonden: Addie Ottho
had het op zich genomen om ca. 260 palingen te roken. 100 stuks waren
bestemd voor de leden van de klaverjas club en genodigden van de leden.
De rest was besteld per pond.
De kwaliteit was erg goed, er was met veel vakkennis gerookt. Heerlijk!!!
Na een gezellige avond ging iedereen tevreden naar huis.
Bedankt bestuur klaverjas club.
Willem van Duijn

Bedankt Addie!!

Wilt u ook meedoen met klaverjassen?
Dat kan op donderdagavond vanaf 20.00 uur (september t/m april).
Aanmelden kan in de kantine bij Greet van Duyn of via de website: www.vtvzandvoort.nl/activiteiten

Barkrukken opgeknapt
Dankzij de inzet van deze handige mannen heeft de kantine
weer prachtige nieuwe zittingen op de barkrukken.
Bedankt Kees Koper en Hans Sterk, jullie zijn toppers!

Gouden schoffel &
Vrijwilliger van het jaar
Deze dames kennen we natuurlijk wel, maar wist u dat
Alette Bol (& Willem postuum) de “Gouden schoffel” heeft
gewonnen & Lida Koper vrijwilliger van het jaar (2019) is
geworden?
Beide meer dan verdiend!
Van hart gefeliciteerd dames.
Foto: links Lida, rechts Alette.

Stratenmaker
Michael Mense van “Mense bestratingen” is de afgelopen
tijd hard aan het werk geweest om de paden weer te herstellen en veilig te maken.
De kuilen en kieren zijn verdwenen; een mooi begin van
het jaar!
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Bingo
Wat was het een gezellige, drukke en geslaagde bingo dit jaar!
We bedanken alle leden die aan deze gezelligheid hebben bijgedragen met hun aanwezigheid. Sommige
leden hebben de bingo zelfs gesponsord: veel dank ook daarvoor!
De Zandvoortse middenstand was ook weer ontzettend gul; veel dank en onze hoogste aanbeveling voor:


Bruna Balkenende



Marcel Horneman Slagerij



Corrie’s Kaashoek



IJzerhandel de Lip



‘t Winkeltje van Nieuw Unicum



Bloemenhuis Bluijs Noord



IJzerhandel Zantvoort (Enorm)



De Zeemeermin



De Ruilwinkel van Sinkel



Stiphout (Euronics)



Fish & More



Kapster Feikje van Nimwegen, Dynamics Hair Nails



Nagelstyliste Ellen Paap (bon), Dynamics Hair Nails



Meijer aan zee (dinerbon)



Freedom zeevissen

Omdat Tele2 gaat stoppen met alleen
vaste telefonie aanbieden, gaat de VTVZ
binnenkort over op Bellen & Internet.
Qua kosten scheelt het bijna niets met
het oude abonnement.

Mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat
er dan WIFI zal zijn in de kantine!

Van de woensdagmarkt:


Vishandel Jacob Dirk



Vishandel Blokhuis



Poelier Hans Ruardy



De Jong snoep



Kaasboer Veldhuizen Bodegraven



Laarman Notenkraam

 Venavo reformspecialist

Omdat er veel vraag is naar de mogelijkheid om te pinnen in de kantine, zal
er eerdaags een PIN automaat worden
aangeschaft. Betalen in de kantine
wordt dus makkelijker en het scheelt
werk voor zowel de boekhouder als de
kantine vrijwilligers.
Als dit naar tevredenheid werkt, zal er
ook een PIN komen voor de tuinwinkel.

6

Van de AVVN:
Beste tuinders,
Kortgeleden hebben wij, AVVN, onze website helemaal vernieuwd. Het adres is www.avvn.nl Kom vooral
eens een kijkje nemen, want je kunt er vast wat van je gading vinden of wat interessants van opsteken. Zo
is er een rubriek Groene Vragen. Bij veel van de antwoorden kun je ook direct de infosheets (Groentjes)
die daarbij horen downloaden.
De Kennistuin is nieuw op onze website. Hier vind je antwoorden op vragen over wat er komt kijken bij
het besturen en lid zijn van een tuinvereniging, overheidsregels, het AVVN, downloads en interessante
websites e.d.
Verder vanzelfsprekend veel tips, advies en weetjes over natuurlijk tuinieren in de moes- en siertuin. Ook
allerlei interessante informatie over de veranderingen en vernieuwingen die nu plaatsvinden bij het
AVVN. Misschien vind je het wel leuk om hierover mee te denken of te praten of gewoon je mening te
geven. Geef je dan op de website op voor het Panel Samen Tuinieren.
Dan is er ook nog de Social Wall. Hierop staan onze facebookberichten met nieuws, actualiteiten, wetenswaardigheden over alles wat onze hobby aangaat. Ook kun je ons direct op facebook bezoeken
(www.facebook.com/avvn.nl). We vinden het natuurlijk geweldig als je ons dan ook nog eens liket.
Tot ziens!
AVVN, Landelijke Organisatie voor Samen Tuinieren

Lopende zaken:
Bijen/imker
Afgelopen ledenvergadering was er veel bezorgdheid over de imker en zijn bijen. De leden hebben te kennen gegeven graag op de hoogte te worden gehouden. Het bestuur kan melden dat het nog steeds een
lopende zaak is en dat de communicatie moeizaam verloopt. Wethouder Gert-Jan Bluijs is voornemens
een bemiddelingspoging te doen en gaat contact zoeken met betreffende partijen.
Hopelijk kan hij tot een oplossing komen; tenslotte is het aan de Gemeente om akkoord te geven voor het
houden van bijen en dit te wijzigen in het huidige huurcontract. We houden u op de hoogte!

Bomenkap langs de “dijk”
Het bestuur heeft aan de hand van de enquête over de hoge bomen op de “dijk” contact gezocht met de
Gemeente. De voorzitter heeft een ronde gelopen met Piet Persoon en alle bomen aangemerkt die de leden graag weg willen of hevig gesnoeid willen. Omdat de bomen op Gemeentegrond staan dient de Gemeente voor het verwijderen een vergunning aan te vragen. Dit blijkt echter nog niet zo simpel te zijn als
het lijkt want de grond is waarschijnlijk “Natura 2000” grond. De Gemeente is dit nu aan het uitzoeken.
Wordt vervolgd dus. We houden u op de hoogte!
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Winnaars
Wies ter Wolbeek is de winnares van de dames Jeu de Boules 2019!
Dit werd bekend gemaakt op de traditionele spelletjes-pakjes middag die de dames
onderling al jaren organiseren om het jaar af te sluiten.
Uiteraard mocht daarbij ook een hapje en een drankje niet ontbreken!
De heren spelen van juli tot juli, de winnaar bij hen was Kees Koper.
Dit werd dus afgelopen zomer al bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse BBQ van de
mannen Jeu de Boules club.
Gefeliciteerd allemaal!
Op naar een gezellig nieuw Jeu de Boules jaar….

NL Doet:
Zaterdag 14 maart viert Nederland NL Doet van het Oranjefonds. Ook de VTVZ doet hieraan mee.
Wij hebben van het Oranje Fonds een donatie ontvangen om het toiletgebouw (& eventueel de andere
gebouwtjes naast de garage) te schilderen.
Wij kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken! Doet u mee? Vele handen maken licht werk.
Uiteraard beginnen we met koffie en wat lekkers om 10 uur in de kantine.
Laat even weten of u komt (dan kunnen we genoeg gebak kopen): secretaris@VTVZandvoort.nl

Vacatures:
(2de) secretaris & penningmeester.
De penningmeester zal voornamelijk gaan zorgen voor de
bankzaken en samenwerken met de boekhouder en de kascommissie. Het gaat in dit geval om één of twee uurtjes per week.
De 1ste & 2de secretaris verdelen de taken onderling en vullen elkaar aan op administratief gebied. Uren zijn naar inzicht in te vullen.
Ook voor diverse commissies wordt er gezocht naar vrijwilligers die
hun steentje willen bijdragen.
Meer informatie 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.
Een keertje meelopen kan natuurlijk ook!

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

Groenkracht
De Atlantikwall, die aan de zijkant van ons complex staat, vertoont
her en der wat scheuren. De natuur maakt er dankbaar gebruik van
en laat er van alles in groeien: mos, varens, rozenstruiken en compleet nieuwe bomen ontstaan schijnbaar “uit het niets”.
Een prachtig, sprookjesachtig gezicht.

Vice voorzitter: Willem van Duijn
1ste Secretaris: Jolanda Meier
Secretaris@VTVZandvoort.nl
Algemeen lid: Johan van Gasteren
Penningmeester: VACANT
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