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Donderdag 26 april 2018: 

 

Het nieuwste Lid in de Orde van Oranje 
Nassau en verteld door de firma List en 
Bedrog* 
 
Weken voorafgaande aan die 26 april waren er al 
geheime bijeenkomsten waarin werd overlegd hoe en 
op welk manier wij Hans zo enthousiast zouden kunnen 
krijgen om op die datum te verschijnen in het gemeente 
huis. De wethouder wilde graag meedoen en nodigde 
Hans uit voor een gesprek op 26 april. De leden van de 
Firma List en Bedrog kwamen nu echt in actie en 
regelde de schriftelijke uitnodiging door de wethouder 
voor het gesprek en vertelde Hans dat ook zijn mede 
bestuursleden mee zouden gaan voor dit belangrijke 
overleg. 
 
Het begin van dit gesprek zal Hans niet snel vergeten 
en hij  was practisch met stomheid geslagen  
(en dat gebeurt niet vaak)  toen de wethouder meldde 
dat in verband met de woningschaarste in Zandvoort er 
ver gevorderde plannen waren om op het 

Volkstuincomplex woningbouw te realiseren. 
 
De volkstuinen zouden dan min of meer kunnen 
worden opgedeeld in de aangrenzende 
duingebieden in Noord en Zuid. 
 
De houding, maar vooral de super meegaande 
reacties op de plannen van de wethouder door de 
“Firma List en Bedrog” waren voor Hans 
onvoorstelbaar en bij het gekke af!!  
 
“Hoe kunnen jullie  zo stom reageren”!! 
 
Het voorstel om maar eens even te ontspannen en 
naar de creaties van Mart Visser  te gaan kijken kwam als geroepen en eindigde in de Raadzaal. 
 
Die binnenkomst van Hans in onze zo mooie Zandvoortse Raadzaal was echt  mooi en vol emoties  
toen hij zijn dochter, kleinzoon en zijn hele familie daar bijeen zag en daar vol trots door onze 
burgemeester zijn onderscheiding kreeg uitgereikt!! 
 

*namen zijn bekend bij de redactie (privacygevoelig)!!! 
 

 
Om verwarring te voorkomen: 
  
Deze onderscheiding wordt niet uitgereikt wanneer je/uw  tuintje een beetje (veel) netjes houdt en 
aardig tegen je buren bent en ook nog regelmatig op de onderhoudsdagen komt!! 
 

Wel vinden wij dat als VTVZ bestuur niet meer dan normaal!! 
 
Daarom en helemaal voor u onderstaande redenen!!! 
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*De heer J.G.J. (Hans) Verbeek  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de officiële 
argumentatie daarvoor: 
*Verbeek krijgt zijn onderscheiding voor onder meer het werk als bestuurslid van de 
Volkstuindersvereniging Zandvoort. Verbeek is dat al vanaf 1997 en is nog steeds bestuurslid van de 
vereniging. Voor de Volkstuindersvereniging Zandvoort is hij als vicevoorzitter (1997-1999) en 
voorzitter (1999-2013) actief geweest. Vanaf 2015 is Verbeek de interim-voorzitter. 
 
*Lief-en-leed-pot 
 
*Zo houdt hij spreekuren, beheert de lief-en-leedpot en bezoekt zieke leden. Daarnaast voert hij 
gesprekken met de gemeente en provincie over de noodzaak van de ophoging van het complex. Ook 
legt hij samen met asielzoekers een tuin aan bij de opvanglocatie. Verder is hij redactielid van het 
verenigingsblad. 
 
*Noodopvang 
Ook heeft Verbeek geholpen bij de noodopvang van vluchtelingen in de sporthal van Zandvoort. 
Verder is hij werkzaam geweest als docent van de Algemeen Technische School Haarlem. 
 

 
UITNODIGING  felicitatie  HANS   VERBEEK  met verdiend “LINTJE”. 
 
Zoals al in plaatselijke pers stond kreeg onze Voorzitter een 
Koninklijke Onderscheiding met gevolg dat dit binnen de VTVZ 
uiteraard óók gevierd moest worden en hiertoe kwam een 
extra digitale UITNODIGING om na de Ledenvergadering op 
za. 28 april hem te feliciteren incl. koffie en gebak….! 
Na vanaf de oprichting zelf “actief” te hebben getuinierd incl. 
andere verenigingsaspecten heb ik na beëindiging daarvan 
eigenlijk geen VTVZ-vergadering e.d. meer beleefd. Waarom 
zou ik ook?  
Gaat toch wel goed met de vereniging en de binding beperkt 
zich nu tot zgn. recreatie lid. Goed! 
Maar als er dan een UITNODIGING komt zoals hierboven 
staat vermeld dan zorg je toch op die zaterdagochtend om ± 
11.30 uur na geplande afloop daarvan aanwezig te zijn ter ere 
daarvan. 
Echter (eigenlijk achteraf voorspelbaar….) bleek op die tijd nog 
maar net de pauze daarvan te zijn begonnen…..! Tja, dan heb 
je zowaar de gelegenheid de sfeer van het vervolg hiervan te 
proeven. 
Als vanouds. Herkenbare 
conversaties/beraadslagingen/opmerkingen/commentaren 
enz. v.v. tussen de Bestuurstafel en de andere aanwezigen – 
ook onderling aldaar!  Oók goed! 
Nadat bedoelde vergadering dan toch nog één uur later (om ± 12.30 uur) voor de laatste keer door vz 
Hans V. met een hamerslag werd beëindigd  kregen de leden e.a. bezoekers toch de gelegenheid 
hem hiermee te feliciteren.  
Zélf kon ik mij op e.v. zelfs permitteren de opgespelde onderscheiding even aan te raken. Van zó 
dichtbij had ik nog nooit zo’n onderscheiding gezien…..! Mooi hóór! 
Hans Verbeek sloot hiermee een lange periode als Voorzitter van onze vereniging af.  
Uitgerekend bij deze gelegenheid werd er definitief een nieuwe Voorzitter geïntroduceerd: Dirk Koper; 
eveneens al heel langdurig een actief tuinder en ongetwijfeld behept met alle kwaliteiten die hiervoor 
nodig zijn. 
Rest nog onze oud-Voorzitter te bedanken voor alle inzet in al die tijd en de nieuwe Voorzitter toe te 
wensen op dezelfde toegewijde/enthousiaste manier te functioneren als Voorzitter. Succes daarmee! 
 

29.4.      J.B  
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VTVZ Algemene ledenvergadering notulen 28 april 2018 
 

Aanwezig van het bestuur: Hans Verbeek (voorzitter a.i), Peter Bodamer (2e penningmeester), Roel 
Hoogendoorn, Jaap Vinke en Ria Reeuwijk(1e secretaris) 

 
- Opening en welkom door de voorzitter om 10:05. Allereerst wordt er een moment van stilte 

gehouden ter nagedachtenis aan het overleden lid, de heer E. Spruit. Hans geeft aan dat dit de 
laatste Algemene ledenvergadering is die hij voorzit. Op verzoek van 1 van de leden is de 
vergadering voor het eerst op zaterdagochtend. 

 
- Vaststellen van de agenda en welkom heten van de nieuwe tuinders: 
- De agenda wordt vastgesteld. De nieuwe tuinders worden welkom geheten. 

 
- Notulen ALV van 28 november 2017 worden vastgesteld.  
- Naar aanleiding van;  
- Zonnepanelen. tuin 30 heeft slechts 4 reacties ontvangen. Dit is te weinig om het inkoopvoordeel te 

benutten.  
- Aardappelteelt. De nieuwe tuinders dienen geïnformeerd te worden over de regels m.b.t. het telen 

van aardappels en tomaten. Aardappel en tomatenloof moet worden afgevoerd. Dit mag niet op de 
tuin blijven liggen of in de grond worden verwerkt.  

- Als de leden van de werkgroep worden opgeroepen, dan zal er een aftekenlijst worden gebruikt. 
- Hekken sluiten. Wanneer de hekken openstaan is het bord verboden toegang voor onbevoegden 

niet zichtbaar. De borden zullen beter zichtbaar worden opgehangen. Dit geldt ook voor het bord 
honden aanlijnen op het complex. 

- Proef motorpomp vanaf 17 uur. Het bestuur vraagt iedereen vooral te overleggen met de tuinders 
om hen heen over het gebruik van de pomp. 

- De bomen op de dijk moeten gesnoeid worden. Het bestuur zoekt uit wie aanspreekpunt is bij de 
gemeente. 

- Kaartclub; niet in Zandvoort wonenden kunnen geen recreatielid worden. Zij mogen wel als 
introducé komen als er onvoldoende kaarters zijn. 

 
- Ingekomen stukken  
- Tuin 33 heeft aangegeven last te hebben van de imker activiteiten van tuin 32. Het bestuur wil een 

onafhankelijke expert vragen advies uit te brengen over de situatie op het complex. Dit advies zal 
bindend zijn. 

- Tuin 32 de imker krijgt 16 mei groep 6 en 7 van de HannieSchaft-school op bezoek voor een 
informatieles over bijen. 

- Tuin 72 heeft voorgesteld voortaan d.m.v. stembriefjes leden hun stem te laten uitbrengen. Het 
bestuur is hier niet op in gegaan omdat dat dit extra werk betekent en dat dit de betrokkenheid van 
de leden niet zal bevorderen. Het voorstel was om in deze vergadering voor 3 punten stembriefjes 
te versturen, te weten; 

- Externe voorzitter met vrijwilligersvergoeding (er is een kandidaat gevonden) 
- Moterpomp-tijden houden zoals in HR vermeld staat (behandeld bij notulen n.a.v.) 
- Hekken dicht houden (behandeld bij notulen n.a.v.) 

- Tuin 15 heeft aangeboden om een gemeenschappelijke tuin voor ouderen te willen begeleiden en 
onderhouden als de tuin in de buurt van zijn tuin is gelegen. Hij wil graag met andere enthousiasten 
een plan opstellen om dit te realiseren en subsidie aan te vragen bij de Gemeente. 

  
- Bestuursfuncties: Dirk Koper, tuin 93 heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter. 

De leden gaan akkoord met de benoeming tot voorzitter. De positie van 1e penningmeester en 
secretaris zijn nog steeds vacant. tuin 43 en tuin 30 hebben aangeboden mee te denken over taken 
van bestuursleden die wellicht door andere leden zouden kunnen worden opgepakt. Het bestuur 
gaat hiermee aan de slag. 
 
Pauze van 12:25 tot 12:35 Aansluitend koffie met gebak om de koninklijke onderscheiding van 
Hans te vieren.  
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- Financieel jaarverslag en kascontrole; Peter geeft een toelichting op de jaarrekening en de 
voorziening. De kascontrole is weer door de kascommissie gedaan en de registeraccountant heeft 
gecontroleerd. 
  

- Verhoging borg naar 350,- of verhoging contributie naar 40,-; De containerkosten voor afvoeren 
van vuil van verwaarloosde tuinen zou vanuit de borg betaald kunnen worden als deze opgehoogd 
wordt naar 350,-. Het bestuur heeft recent eenmail een opruimactie geïnitieerd welke 1.200,- euro 
kostte. Dit kunnen we niet blijven doen. Dit maakt de drempel voor nieuwe tuinders wel erg hoog. 
Een alternatief is het ophogen van de contributie waardoor er gespaard kan worden om 
containerkosten te kunnen voldoen. Besloten wordt de stemming uit te stellen. Het punt wordt door 
geschoven naar de volgende vergadering. 
 

- Mededelingen van het bestuur en de Commissies 
 

- Bestuur; Wanneer je via de gemeente vuil wil laten afvoeren, dan dient vooraf het bestuur 
geïnformeerd te worden over de afspraak met de Gemeente. Het bestuur wil dat de leden 
verantwoordelijkheid nemen voor hun vuil. Het kan niet zo zijn dat zaken niet opgehaald worden 
door de gemeente zoals onlangs een parasol voet en een boomstronk. Zij bleven weken lang liggen 
en kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. 
 

- Tuincommissie;  
- Roel laat weten dat controle werkt want veel leden hebben de voorkant van de tuin nu netjes. De 

andere controlepunten staan in het tuindersblad vermeld. Let hier dus op want binnenkort volgt 
weer een controle. De tuincommissie doet verslag aan het bestuur over de tuinen die aandacht 
behoeven. 

- Algemeen onderhoud. De opkomst was 14 april bijzonder laag. Van de 17 tuinen (tuin 71 tm 88) 
werden er 13 verwacht (4 waren boven de leeftijdsgrens). Er kwamen er maar 4 en slechts 2 
hadden zich afgemeld. Wat moeten we hieraan doen? Reactie leden, meteen een boete geven en 
de boete verhogen. 

- De tuincommissie is onderbezet en zou graag nog een nieuw commissielid verwelkomen. 
  

- Kantinebeheer; Het is een aantal keren voorgekomen dat de buitentoiletten zo ontzettend vies 
waren dat het niet leuk meer is. Let s.v.p. op dat je het toilet netjes achterlaat. 

 
- Rondvraag; er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 

Sluiting; De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en in het bijzonder alle vrijwilligers. 
Om 13:30 sluit hij de vergadering. 
 

 
Gebruik Buitentoiletten 
 
Ik wil toch een stukje wijden aan het gebruik van de buitentoiletten en dan 
eigenlijk meer over het schoon/vies achterlaten daarvan. 
Het is al enige jaren een “probleem”wat regelmatig terug komt. Zou 
evenementencommissie dit oplossen of zouden ze denken dat we hier een 
aparte schoonmaakploeg voor in dienst hebben?  
Laatst zaten de muren van 1 van de wc’s onder de shit 
De mensen van de evenementencommissie doen dit als vrijwilliger en ik 
vind niet dat wij van ze kunnen verwachten dat ze onze, zeer 
onsmakelijke, troep opruimen en schoonmaken.  
Dit moeten we toch zelf ook niet willen??!!!! 
Een Tip: Laat uw kinderen niet alleen naar het toilet gaan maar ga met ze mee eigenlijk is dit geen 
tip maar moeten kinderen onder begeleiding naar de wc om te voorkomen dat het daar een 
smeerboel wordt, daarmee niet gezegd hebbende dat kinderen dit de laatste keer ook hebben 
gedaan. 
Ik hoop dat dit stukje zal leiden tot schonere toiletten – de leden van de evenementencommissie en 
uw medetuinders zullen u dankbaar zijn!  
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Aanbieden grofhuisvuil aan de gemeente 
 
De gemeente komt bij het complex op uw verzoek grofvuil ophalen. 
Maar er zijn enkele regels hiervoor. 

1. U belt zelf de gemeente voor een afspraak tel. no. 5714023 
2. U meldt aan het bestuur op welke datum u grof vuil neerzet. 
3. Vuil mag niet eerder worden neergezet dan 1 avond voordat het opgehaald wordt. 
4. U kan het neerzetten buiten het hek van ons complex bij de bunker 
5. U controleert zelf na het ophalen door de gemeente of alles weg is en als dat niet zo is ruimt u 

het achtergebleven grofvuil weer op.  
We hopen dat dit een goede oplossing is, het is niet de bedoeling als iemand op afspraak grofvuil 
heeft neergezet dat u daar uw eigen vuil bij neerzet. 
 

Alle Bee(s)tjes Helpen …. (uittrekseltje  van de INSECTENGIDS  van Natuurmonumenten). 

 
Natuurlijk onderhoudt men eigen volkstuin t.b.v. de opbrengst en succes van m.n. groenten e.d.   
Maar tuinen kunnen niet zonder insecten zoals vlinders, vliegen, bijen, muggen, (oor)wurmen, 
(regen)wormen, hommels, mieren, lieveheersbeestjes, libelles, kevers, pissebedden, hooiwagens, 
spinnen, luizen, sprinkhanen, rupsen, wespen  enz. 

Daarom is een apart stukje tuin vol (bepaalde) bloemen in 
zonovergoten en/of juist donkere hoekjes  in principe prima geschikt 
om als onmisbaar insectenparadijs op Uw  tuin te fungeren. 
Echt in een wildverband in een potpourri van zaden, bloemen, 
kleuren e.a. groei  en bloesem incl. vele geuren! En dan natuurlijk 
aldaar niet meteen - zoals elders op Uw tuin – schoffelen of 
minuscuul onkruid met bijv. een pincetje of nagelschaartje o.i.d. 
verwijderen.                                                                En zeker niet 
d.m.v. onkruidverdelgingsmiddelen … Gewoon een soort 
rommelhoekje voor insecten.  

 Als U zich afvraagt waarom zo’n initiatief nuttig is dan geeft bedoelde INSECTENGIDS daar 
antwoord op, t.w. dat insecten het moeilijk hebben. Er is kennelijk sprake van enorme achteruitgang 
van aantallen en soorten insecten door m.n. intensieve landbouw met gebruik van insecticiden. 
Slecht!  
Insecten staan aan het begin van de voedselketen. En ook hier is een goed begin  het halve werk….!     
Deze suggesties zijn natuurlijk vrijblijvend. U bepaalt dat uiteraard zélf op eigen tuin. Logisch! 
Overigens kunnen ook op het VTVZ/complex misschien wel zulke plekjes worden gecreëerd. 
Zoals op soortgelijke “verloren”  hoekjes e.d. En bijv. op taluds en/of in bermen en elders waar tegels 
niet nodig zijn en dus beter verwijderd kunnen worden 
                                                                                        J.B. 
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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 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
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. 

 
 
 
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  

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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-  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 
 

Om de vereniging kosten en werk te besparen kunt u kiezen om Tuinderspraat en alle andere 
stukken van de VTVZ digitaal in uw mailbox te krijgen 
Wij zijn hier erg blij mee want het scheelt een hoop papier en werk. 
 
U krijgt dan voortaan alle stukken die rondgebracht worden nu dus in uw 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 
 

 
 
 

Jahoor ASO een ander (medetuinder) 
ruimt je rotzooi wel op!!!” 

 
 

Als u het nog niet wist het is de bedoeling dat u op  
woensdag middag eerst in de kantine vraagt of de groencontainers 

beschikbaar zijn. 
 

Het is dus niet de bedoeling dat u alvast uw groenafval rond de 
kantine neerlegt en denkt  

dan doet iemand anders of ik zelf het wel een andere keer in de 
groencontainer 

 
 
 
 
  

tuinderspraat@vtvz.info
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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. 
 

Aardappelteelt !! 
 
Gehoord op de algemene ledenvergadering. 
Aardappelloof dus het groenblad van de aardappels mag je niet op een hoop op de tuin laten liggen. 
Ik liet het loof altijd eerst drogen op de tuin en nam het daarna in zakken mee naar huis. 
Bij het drogen op de tuin verspreidt zich toch de aardappelziekte. 
Dus voortaan direct in een plastic zak mee naar huisnemen. 
Na 37 jaar tuinieren weer wat geleerd. 

Jaap Vinke 

 
Biologisch dynamisch tuinieren 
 
Als ik de jonge musjes zie huppelen langs de rijen, blij kwetterend en naar mieren happend, dan weet 
ik een ding zeker; ik maak de mieren niet giftig. Dus, dan maar kokend water in de nestkieren en 
hopen dat ze verhuizen naar de komposthoop. Waar ze hun gang mogen gaan. Ik moet wel, als ik tot 
3x toe de bietjes zaai, omdat er alleen maar rode luciferstokjes staan, al de kiemblaadjes worden 
weggevreten. 
De rode mieren haten zeezand en oesterschelpen. Verder kun je de randen langs pad en rij vochtig 
houden, dat schrikt ze af. 
 
Daarna komt de rupsenplaag over de jonge koolplantjes, je kunt de rupsen eraf plukken en 
vernietigen, ook kijk je onder het blad, daar zitten gele eierhoopjes: weg ermee. Als je wilt kun je nog 
spuiten met thee van alsem, dat groeit in het duin. 
Grote koolplanten besproei je met brandnetelgier. De brandnetels een paar dagen laten trekken in 
een emmer. 
 
Bij de tuinbonen voorkom je veel leed door ze vroeg te leggen ze kunnen niet goed tegen de warmte, 
en vooral ruim, geadviseerd wordt om ze als randbeplanting te gebruiken bijvoorbeeld om de 
aardappelen, evengoed krijg je zwarte luis. Knijp de toppen er uit en zo nodig begiet je de planten 
met heermoesthee, ook akkerpest genoemd. Daar hebben we genoeg van staan. 
 
Ook de preimot bestrijd je met heermoes, wel eerst de aangetaste bladeren verwijderen. 
 
Wortels teel je samen met uien tegen  de wortelvlieg. Gelijk met het zaaien kun je poeder strooien 
van gemalen mannetjesvaren. Die is inheems en groeit in schaduwrijke bossen rond Smilde en 
Appelscha, staat het manshoog. 
 
Er was een jaar dat ik de aardappelen had ingekuild met daarop een houten schot om ze droog te 
houden. Dat vonden de muizen heel geriefelijk, ze bouwden daaronder een heel dorp, toen ik de 
aardappels nodig had schoten tientallen muizen weg. Volgens de boeken verjaag je ze met kalk 
chloraat bij hun holen en gangen, misschien vinden ze gewone kalk ook vervelend. 
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In het voorjaar, als er nog niet veel groeit, vinden de vogels de jonge kool lekker, we zetten er 
daarom een emmer overheen eventueel met gaas afgedekt. Wanneer de plant sterker is laten ze die 
met rust en kan de emmer weg. 
Ik lees dat de vogels vooral dorst hebben en dat fris water hen van het zaaigoed afhoudt. Een 
vogelbadje vinden ze heerlijk.  
 
Tot slot onze konijnen. Degelijk gaas rond je land houdt ze tegen. 
En natuurlijk de herten, die komen ook wel eens kijken, voor hen sluiten we de hekken om 9 uur. 
Buiten de tuin is genoeg te eten. 
Ieder zijn deel, wij willen ook lekker en gezond eten voor al onze inspanning met het telen. 
 
De informatie komt uit het boek 
Biologisch, dynamisch tuinieren van 
E. Pfeifer en E. Riese 
uitgever Hollandia BV Baarn 1954 

Else 
 
 

Evenementen in 2018 
 
  
 6  Oktober Vismaaltijd 
27 Oktober Sjoelcompetitie 
15 December  Kerst Bingo 
19 December Kerststukjes  maken 
 
 

 
Paaseieren zoeken 
 
Ook dit jaar was het weer zover, het traditionele paaseieren zoeken. 
Alles was weer uit de kast gehaald om er een geslaagd kinderfeestje van te maken. 
En als kantinegroep terugkijkend, is het een leuke ochtend geweest. Er was door een aantal van ons 
( plus Jaap & Helen voor wat extra handjes), geprobeerd om er een geslaagd feestje van te maken.  
Er waren weer allerlei lekkernijen voor de kinderen, en mama's papa's en natuurlijk ook de Opa's en 
oma's, want ook zij waren in grote getale op komen dagen, wat altijd weer leuk is om te zien.  
Zoals ieder jaar, gaf onze opper paashaas  (Lida ) er weer een leuke draai aan, zij had met een 
aantal mensen gezorgd voor leuke kadootjes voor de Kids en ieder kind ging dan ook huiswaarts met 
iets leuks en lekkers. Voor de kleinsten onder ons was het paaseieren zoeken toch het mooiste, veel 
zilver gekleurde, en als hoofdprijs het gouden EI.  
En voor de wat grotere kinderen een heuse speurtocht.  
Er was maar één spelbreker(tje) en dat was het weer, een miezerige regen. ..........maar dat mocht de 
pret niet drukken, al met al een zeer geslaagde ochtend, waar we weer met z'n allen met veel plezier 
op terug kunnen kijken TOP!  
 
De uitslagen van het Gouden Ei.  
1 t/m 3 jaar  Mick Rigter. 
4 t/m 5 jaar  Tobias v.d.Meij.  
6 t/m 7 jaar Morris Balter. 
Puzzel  Elise Harteveld.  
 
Namens de kantinegroep.  
 

 
Voor foto’s kunt u kijken op onze website onder de knop foto's / film's  
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Op donderdagavond 26 april vond de slotavond van de kaartclub plaats.  
 
Uiteraard werd er op deze avond nu eens niet gekaart maar......heerlijk gegeten met elkaar.  
En op het menu stond.....vers gerookte paling!  
Twee palingrokers waren al de hele middag druk bezig, en in de keuken waren Greet, Jaap en Hans 
druk met het bereiden van de sla, de salades en het dessert met fruit. Inmiddels waren de tafels 
sfeervol gedekt en begonnen de eerste kaarters, de meesten met partner of met introducé, binnen te 
stromen.  
Het ploegje achter de bar voorzag iedereen van een drankje.  
Deze waren trouwens uitgenodigd om een lekker palinkje mee te eten, als waardering voor de 
wekelijkse goede zorgen voor de droge kelen van de kaarters. Dit werd zéér op prijs gesteld! 
De paling was verrukkelijk, hier waren toch wel een paar "meester" rokers bezig geweest!.  
Kortom, een leuke en gezellige bijeenkomst.  
Voor wie het leuk vindt om te weten, nog wat uitslagen: 
Op de  1e plaats:  Hans Paap        met   148046 punten. 
            2e plaats:  Henk Terol        met   146395 punten 
            3e plaats:  Ruth Jochems  met   146346 punten 
Annie Trouw wist 54 marsen bij elkaar te sprokkelen,  
45 stuks en de meeste punten van dit jaar waren voor  
Jaap Paap met 6212 !! 
Dan blijft er nog één prijs over, dat is de poedelprijs en die is voor  
Gonnie Hoogendoorn met 3086 punten. 
Géén prijs, maar wél de moeite van het vermelden waard: de 
grandioze inzet en betrokkenheid van Greet, Jaap en Hans.  
Zonder deze drie zou deze klaverjasclub niet zijn wat het nu 
is.......compliment!! 
Voor iedereen een zonnige zomer toegewenst! 

De kantineploeg 
INDEXATIE VOOR ELKE GENERATIE….!          *)   
 
Deze kreet werd  door FNV-leden c.s. op  1 mei  én  op 17 mei  in Den Haag massaal gescandeerd, 
resp. bij een demonstratieve optocht vanaf het Malieveld naar het Binnenhof e.o.  
én   bij zgn. ludieke “bezettingen”  van een aantal kantoren van politieke partijen aldaar (w.o. VVD, 
D66 en CDA) vanuit de zalen van bioscoopconcern PATé a.h. Buitenhof.  
Duidelijk  is dat dit o.a. verband houdt met het feit dat m.n. de AOW al jarenlang niet is verhoogd.  
Terwijl er kennelijk sprake is van een geweldige economische groei….. Voor wie eigenlijk?                              
Vaste lasten zoals de jaarlijks mega hogere huur   - een  “stokpaard(je)” dat vooraan in de rij van veel  
andere vaste lasten staat  die alleen maar stijgen zonder inkomensverbeteringen!    
Het waren  functionele protesten in ’t algemeen belang met resp. zo’n  8000 en 250 deelnemers! 
Bij het realiseren van deze wensen is het op oudere leeftijd beleven van tuinactiviteiten in de 
buitenlucht te midden van de mooie natuur uiteraard nóg grappiger/leuker. Voor iedereen! Goed!    
En dat verklaart meteen de aandacht  in TUINDERSPRAAT want  veel  VTVZ’ers/-sters ontvangen 
na langdurig te hebben gewerkt bij pensionering AOW of gaan dat op termijn t.z.t. beleven.                              
En dan is het op eigen tuintje en/of als deelnemer/-ster  aan andere verenigingsbedrijvigheid allemaal 
dus automatisch nóg  mooier en gezelliger!                                                                                                                                    
En het begrip daarbij de invloeden van de “boze-buitenwereld” buiten te kunnen sluiten  wordt  dan 
minder moeilijk en noodzakelijk te verwezenlijken.  Goed!                                                                                                   
En dat verhoogd dus ongetwijfeld de recreatieve werkzaamheden/invloeden aldaar. Oók  goed!  
                                                                                                                                      J.B.   (en eega) 
 

*) Streven is een volwaardig pensioen voor iedereen:  vast, flex of zelfstandig nu en in de toekomst.                                                                                                                         
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Zwembaden       (door Harry Opheikens)  
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Wij feliciteren de volgende 40 jarigen in het 3e kwartaal van 2018 
  

             Naam                    Straat                          Tuin 

    23-08 Koper Dr.J.G.Mezgerstraat 58 
 27-08 Visser Grote Krocht 10 
 13-09 Brandligt Kromboomsveld  
 03-07 Jansen (hlp. T.75) Cath. v. Rennesstraat  
 06-08 Leeuwen Secr. Bosmanstraat 2 
 09-09 Idsinga Keesomstraat  
 23-07 t Loo- Harteveld  (hlp. T.78) Lorentzstraat  
 13-07 Laarman v.Speijkstraat  
 29-07 Curic Flemingstraat 39 
 26-09 Engelsma Sophiaweg  
 17-07 Hoogendijk v.Lennepweg  
 25-07 Aders Keesomstraat 33 
 01-09 Meij Dr.C.A. Gerkestraat 96 
 05-08 Bol Burg.Beeckmanstraat 27 
 17-08 Gasteren Prinsesseweg 15 
 25-08 Mettes Fahrenheitstraat 37 
 08-09 Paap Celsiusstraat  
 23-08 Bluijs Kruisstraat  
 12-09 Ottho Potgieterstraat 22 
 01-07 Koper de Genestetstraat 76 
 26-09 Duivenvoorden Lorentzstraat  
 24-07 Schuiten Koningstraat  
 30-09 Schilpzand v.Lennepweg 74 
 24-09 Duijn Kostverlorenstraat 61 
 20-09 Langelaar Voltastraat 102 
 26-07 Duinen de Ruyterstraat 29 
 23-09 Haarman v.Leeuwenhoekstraat 45 

 10-09 Maasdam Celsiusstraat  
 20-08 Dudink Hobbemastraat 25 
 25-09 Koper Burg.v.Fenemaplein 8 
 15-09 Visser W.Gertenbachstraat 34 
 10-09 Bos Celsiusstraat  
 29-08 Horeis v.Lennepweg 52 
 20-07 Ruigrok Keesomstraat  
 16-09 Hunen Lorentzstraat  
 22-08 Vöros W.Draijerstraat  
 28-08 Bakkenhoven W.Draijerstraat 46 
 16-09 Heemskerk-Doppenberg Treubstraat 57 
 21-09 Duivenvoorden Koninginneweg  
 01-08 Hoogendijk A.J.v.d.Moolenstraat 82 
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 Kleurplaat voor de jonge Tuinders  
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Winnaars / Winnaressen voorjaars. 
 
De winnaars van de kerstpuzzel hebben een pop-up tas 
gekregen. Dit is ideaal voor het verzamelen van onkruid en 
ander tuinafval De pop-up tas kan plat worden gevouwen om 
ruimte te besparen tijdens het opslaan. 
Het is lichtgewicht en draagbaar. inhoud 87 l 
 

 
Dit keer heeft Roel Hoogendoorn de 
trekking gedaan van de voorjaarspuzzel. 
Roel is onze deskundige man op planten 
gebied en groen onderhoud van ons complex. 
Roel heeft jaren het beheer gedaan van de begraafplaats en het bos Groenendaal 
in Heemstede. 
Hij organiseert samen met de Tuincommissie het algemeen onderhoud en kijken 
ook een aantal keren per jaar naar de tuinen of het er netjes uitziet.  
Als er algemeen onderhoud is, is het altijd moeilijk in te schatten hoeveel werk er 
gedaan kan worden. 
Want mensen zijn zo makkelijk om niet te komen en zich dan ook nog niet af te 

melden. 
Het komt dan voor dat er een klus niet gedaan kan worden omdat er te weinig mensen zijn. 

Het kan ook voorkomen als er minder werk is dat er teveel mensen zich aanmelden. 
Het is daarom heel moeilijk om een klus in te plannen. 
Het is dan ook de bedoeling dat u komt op de datum waar u voor gevraagd wordt. 
U weet ook neem ik aan dat er een boete opstaat als u niet 1 x per jaar komt, dus zet wel een krabbel 
op de intekenlijst om verwarring te voorkomen. 

 
 
De oplossing van de tekst van de woordbalk was. 
                                     

   Graag goed voorjaar op de vtvz tuin 

 

   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.   H.Lever   tuin 98 

3.   W.v.d. Bos Recr lid   
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In memoriam Ed Spruit 
 

Eind maart ontvingen wij het  bericht dat onze tuinder Ed Spruit was overleden. 

Ed was een zeer geliefde tuinder die met heel veel passie en plezier dagelijks te vinden was op zijn 

tuin(10). In 2017  hoorden wij van hem dat hij ziek was. Op dat moment kon niemand inschatten hoe 

snel zijn ziektebeeld zou verergeren zodat hij zijn tuin moest opzeggen. Door zijn altijd opgewekte 

karakter, maar zeker ook voor zijn inzet voor de vereniging zullen wij Ed blijven herinneren als een mens 

met altijd een oog voor zijn mede mens. 

 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en alle vrienden waar Ed zoveel  voor  

betekend heeft, heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

In memoriam Piet Hoogendijk 
 

Wij ontvingen het bericht dat Piet Hoogendijk op 23 april was overleden. Voor al die mensen die Piet 

hebben gekend, kwam dit bericht heel hard binnen. Piet was heel veel jaren een bekend en geliefd gezicht in 

onze vereniging. Zijn tuin was vele jaren een inloop van tuinders die met elkaar onder het genot van een 

kopje koffie  in zijn huisje, de actualiteit van de dorpspolitiek als ook het reilen en zeilen van de 

vereniging, met een lach en een traan op de korrel namen. 

 

Piet beschikte over een grote hoeveelheid humor die hij graag liet horen en weten. 

 

Onmisbaar was ook zijn inzet voor alle kleine en grotere activiteiten voor de vereniging, altijd stond hij 

klaar voor de ander. Piet beschikte daar naast over een geweldige kennis van het oude Zandvoort, deze 

kennis heeft hij met heel veel mensen gedeeld en ook doorgegeven aan de mensen die van buiten Zandvoort 

kwamen. 

 

Wij zullen Piet heel erg missen, voor zijn kinderen en andere familie leden hopen  

wij dat zij troost zullen vinden bij het terug kijken naar deze heel bijzondere  

man en echte Zandvoorter. 

 

 

In memoriam Mevr. J. de Kruif 
 

Wij ontvingen het droevige bericht dat mevr. Jelly de Kruif  op 7 mei was overleden. Mevr. de Kruif was 

, mede veroorzaakt door haar ziekte, een wat stille en gesloten tuinster, maar wie de moeite nam om met 

haar in contact te komen , merkte al snel dat zij heel graag wilde vertellen over haar tuin. Haar tuin was 

de plaats waar zij met zoveel liefde voor de natuur, helemaal zich zelf kon zijn. Zij kende elk plantje 

uit haar hoofd, en wist met hoeveel zorg deze dan in haar tuintje het best tot zijn/haar recht kon komen. 

Ook was zij betrokken bij de vele activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, zij was altijd 

aanwezig en hoopte dat zij ook wat aandacht kon krijgen van iedereen, ze wilde haar liefde voor haar 

plantjes zo graag delen met anderen. 

 

Wij zullen mevr. de Kruif blijven herinneren als een bijzondere “bloem” met een bijzondere schoonheid. 

 

 

Het bestuur van de Volkstuindersvereniging Zandvoort 
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