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Wat een feest! 

Dan bedoel ik natuurlijk ons 50-jarig bestaansfeest, het begon ‘s middags al met een wervelende 

diapresentatie van Ton met als thema het ontstaan van volkstuinen in Zandvoort en eindigend met het 

ontstaan van onze vereniging. 

Daarop aansluitend een bezoek van de burgemeester en wethouder die van het bestuur een rondleiding 

kregen over ons volkstuinencomplex. Tijdens de rondleiding hebben zij ook een aantal tuinen bezocht en 

uitgebreid met de betreffende tuinders gesproken over het tuinieren c.q. het recreëren. Zichtbaar onder de 

indruk van dit alles werd er op het terras nog een drankje gedaan om daarna over te gaan tot het officiële 

gedeelte van hun bezoek.

Tijdens de speech van de burgemeester wees hij op het grote sociale belang van onze vereniging. Waarna er 

werd overgegaan tot het onthullen van ons nieuwe VTVZ-bord en het overhandigen van het cadeau namens 

de gemeente, namelijk een AED met daarbij de benodigde cursussen voor met name de kantine-vrijwilligers. 

Aansluitend hierop werd het glas geheven en dit alles werd nog eens opgeluisterd door een aantal liederen 

gezongen door het Zandvoorts Mannenkoor die geheel belangeloos hun bijdrage wilde leveren. En toen kon 

het los, eerst een heerlijke barbecue met aansluitend muziek. Toen bleek al snel dat onze leden het dansen 

nog zeker niet verleerd zijn.

Al met al een super geslaagde dag!

Maar dit alles kon alleen maar zo'n groot succes worden door de inzet van een flink aantal vrijwilligers, Met 

name de dames van de kantine voorop, Maar natuurlijk ook Kees achter de tap,  Mark en Michiel voor de 

versiering, Normen en Died voor de muziek, onze cateraar Rinus, iedereen die heeft helpen opruimen aan het  

eind van de avond en de zondag erna. En natuurlijk onze Mannetjes die ervoor hebben gezorgd dat alles weer 

vlekkeloos kon verlopen. Ik zal vast iemand zijn vergeten maar echt iedereen die een bijdrage geleverd heeft 

ontzettend bedankt.

Oja, mocht je dit feest nou gemist hebben geen zorgen, op zaterdag 6 juli 2047 

doen we het nog eens dunnetjes over. Maar tot die tijd zijn er natuurlijk nog meer 

dan genoeg leuke activiteiten in onze kantine.

Het is inmiddels alweer echt herfst de blaadjes vallen van de bomen dus voor velen 

het moment om de tuin weer winter klaar te maken. Over bomen gesproken dit is 

een uitgelezen kans voor de tuinders die nog wat snoeiwerk te doen hebben, het is 

aan te raden dit nu te doen wanneer het blad gevallen is. 

Voor degenen die het misschien vergeten zijn 4 meter is de afspraak. 

Wat wel nog even vermeld moet worden is dat je niet alle bomen in het najaar kan 

snoeien dus kijk hier wel goed naar, met aantal tuinders is hier al over gesproken 

deze bomen zullen op een later tijdstip worden gesnoeid.

Heel veel tuinplezier.

Van de voorzitter
D O O R  C H A R L E S  K E U R



Zaterdag 2 juli was het zo ver. Een dag waar wij als 

vereniging naar toe hebben geleefd. Een dag met vele 

hoogtepunten en vooral heel veel gezelligheid. Wij als 

bestuur kijken terug op een zeer geslaagde dag en 

willen een ieder die geholpen heeft via deze weg 

nogmaals bedanken!

Jubileumfeest - 50 jaar VTVZ

Borrel en onthulling nieuw 
verenigingsbord door de burgermeester.

Als afsluiting een gezellige barbecue en 
veel gezelligheid.

De dag begon met de babelwagen van Ton in de 

kantine. 

De opkomst was groot en de tijdsduur te kort. Daarom 

komt Ton 5 november aanstaande nogmaals een 

presentatie geven in onze kantine.

Rondleiding op het tuincomplex.

Zandvoorste liederen door een deel van
het Zandvoortse Mannenkoor.

Proost op onze 
mooie vereniging 
en ons 50-jarig 
jubileum!



Wisten jullie dat wij een hele 

leuke klaverjasclub hebben? 

Iedere donderdagavond in onze 

kantine is het gezellig druk. We 

spelen niet “’met het mes op de 

tafel”, maar aan fanatisme 

ontbreekt het ons niet. 

De contributie is 2 euro per 

keer, 

Als lid van de club kun je naast 

iedere donderdag een gezellige 

avond te hebben ook 

deelnemen aan het kerstdiner, 

ontvang je met Pasen een 

Paaspakket en wordt je 

uitgenodigd voor de jaarlijkse 

palingrokerij .

We zouden het gezellig vinden 

als er meer mensen komen 

kaarten. Kom eens kijken of 

geef je op bij;

Greet van Duijn 06 24682904

Hans Paap 06 40479864

De klaverjasclub!

Een tuin moet wel gebruikt worden!

Gebruiken en genieten staat voorop...

Ja natuurlijk, logisch toch? Zeker met ruim 70 

mensen op de kandidatenlijst!

Helaas denkt niet iedereen daar zo over; er zijn 

tuinen die er wat verloren bij liggen.

Uiteraard zit het bestuur daar bovenop en 

worden deze tuinders daar ook op aangesproken.

Gelukkig geniet de meerderheid van de tuinders 

wel heel veel van zijn tuin.

Maar voor degenen die er zo weinig zijn....vraag 

uzelf eens af:

 

Gebruik ik mijn tuin wel (genoeg)?

Heb ik er nog wel plezier in? 

Hoe vaak kom ik er? Heb ik er nog wel tijd voor?

En als ik er ben, geniet ik er dan van of is het een 

klus die geklaard moet worden?

Of kan ik beter mijn tuin opzeggen en hem aan 

een ander gunnen?

Iets om over na te denken...

Zomaar even iets om over na 
te denken.



Sinds kort hebben we bij de VTVZ een AED apparaat.

Deze hangt in het toiletgebouw op de eerste 

parkeerplaats en is dus voor alle tuinders te bereiken. 

De AED mag alleen gebruikt worden door 

volwassenen.

Maar let op: heeft iemand hulp nodig? Bel altijd éérst 

112. Laat het slachtoffer niet alleen, roep om hulp. 

Laat een ander de AED gaan halen en daarna de 

hulpdiensten opwachten bij het hek.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een 

draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 

herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het 

geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand 

staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt 

alleen zo. Een AED kan een schok geven om het hart 

te resetten en weer normaal te laten kloppen. 

Een AED bestaat uit 2 elektroden die je op de 

borstkas van het slachtoffer plakt. Hierdoor kan het 

apparaat het hartritme beoordelen. Daarna vertelt 

het apparaat wat je moet doen. Je krijgt dan te horen 

of je bijvoorbeeld door moet gaan met reanimeren of 

op de knop moet drukken om een schok toe te 

dienen. Het bedienen van een AED is niet moeilijk, 

maar het is goed om dit te oefenen.

Om te oefenen hebben 5 vrijwilligers een cursus 

gevolgd. En zijn we aan het inventariseren om dit 

jaarlijks plaats te laten vinden.

Dit alles is aan ons 

aangeboden door de 

gemeente als cadeau voor 

ons jubileum. 

Veel dank daarvoor.

AED maar bel altijd éérst 
112!

Stapvoets rĳden 
Graag willen wij u erop 

attent maken dat het rijden 

op onze wandelpaden 

stapvoets dient te gebeuren 

Of u nu met de fiets, scooter 

of brommer bent, graag uw 

snelheid aanpassen. 

Zo voorkomen we (kleine) 

ongelukken en 

schrikreacties van onze 

medetuinders.



Van de penningmeester
Door Jaap Mijwaart

In het 4e kwartaal 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen op de invoering van 

de automatische incasso. Begin april 2022 is het eerste incassobestand bij de ING 

bank aangeboden en geïncasseerd. Inmiddels hebben 75 van de 102 tuinders 

toestemming gegeven om bedragen die verband houden met het lidmaatschap, 

zoals contributie en huur, van hun bankrekening te laten incasseren.

Van alle overige leden, dus kandidaten, helpers en recreanten, zijn dat er inmiddels 

62 (van een totaal van 118. Op dit moment hebben dus 137 leden toestemming 

gegeven voor de AI. Dat is pas ruim 60%. Wat ons betreft mag dat percentage nog 

wel wat omhoog. De formulieren voor de toestemming van een AI liggen in de 

kantine. Let op: u tekent uitsluitend voor de betaling van contributie(s) en tuinhuur 

die voortvloeien uit het lidmaatschap VTVZ. De machtiging vervalt bij beëindiging 

van het lidmaatschap.

Daarnaast zijn we begin 2022 gestart met de pin betalingen bij de 

verkoopactiviteiten van de tuinwinkel. Dat heeft geresulteerd in een doelmatige 

afwikkeling van alle verkooptransacties die zijn gedaan door de vrijwilligers van de 

tuinwinkel. In totaal zijn in de periode jan-sept circa 220 transacties afgerekend door 

middel van een pin betaling. Met deze transacties is een bedrag gemoeid van totaal 

€ 5.680. Een mooi resultaat.

Er is weer Algemeen Onderhoud dit keer op 
zaterdag 15 oktober van 10 tot 12 uur.

Ben je nog niet geweest? Kom dan helpen!
Ben je al wel geweest maar heb je tijd en zin 
om nog eens te komen? Heel graag!

Neem wel zelf even tuinhandschoenen mee...

We starten uiteraard eerst in de kantine met 
koffie....tot de 15de dus!

Algemeen Onderhoud Ter Wolbeek steeg
Het zal u niet ontgaan zijn...op de eerste 
parkeerplaats is een steeg naar ons erelid 
en trouwe hulp Andries vernoemd. 
Hij heeft een mooi "naambordje" 
gekregen aan de muur van de 
tuinwinkel.



VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT 
Duinpieperpad 2 
2041 XZ Zandvoort 
Postbus 518 
2040 EA Zandvoort

www.VTVZandvoort.nl 

onze mannetjes

Activiteitenkalender najaar/winter 2022
Met het gure herfstweer op komst hoeft u zich niet te 

vervelen. In onze kantine worden tal van gezellige 

activiteiten georganiseerd. U komt toch ook?  

Zaterdag 08 oktober: 
Vismaaltijd 

Zaterdag 05 november: 
babbelwagen - Ton drommel vertelt over 

ontstaan van de tuinvereniging

Zaterdag 19 november: 
Sjoelen

Zaterdag 17 december: 
Kerstbingo

Woensdag 21 december: 
kerststukjes maken

Zaterdag 7 januari:
Nieuwjaarsborrel


