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Van de voorzitter
Beste medetuinders, het is eindelijk zover, de nieuwe hekken worden op donderdag 27 mei geplaatst;
er is door de Gemeente toch voor openslaande hekken gekozen in plaats van schuifhekken.
Ook voor het snoeien van de bomen op de dijk is inmiddels de vergunning verleend, dit zal gaan gebeuren
zodra het broedseizoen van de vogels voorbij is, dus na 16 juli. Wanneer wij van Spaarnelanden een
definitieve datum hebben zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Algemene Pompen: wij hebben Ton Drommel bereid gevonden om de pompen te voorzien van een nieuw
binnenwerk zodat deze weer goed werken en weer jaren mee kunnen.
Er is vanuit het bestuur een voorstel naar Dhr. Bulthuis gegaan met een aantal afspraken over hoe te
kunnen blijven imkeren op de tuinvereniging; dus hopelijk zijn wij er nu snel uit.
De kantine mag helaas nog steeds niet open maar het terras inmiddels wel, dit met nieuwe tafels en
stoelen. De firma Heineken is bereid gevonden 2 grote parasols ter beschikking te stellen om het terras
nog aangenamer te maken om er gezellig een drankje te komen doen, dit kan trouwens bij goed weer ook
op de zaterdagmiddag en als het weer mag geldt dit ook voor de kantine. Dit is wel bij wijze van proef,
maar hopelijk wordt er volop gebruik van gemaakt zodat wij dit ook kunnen blijven doen. Hiervoor is ook
de menukaart uitgebreid met broodjes, patat en een aantal soorten ijsjes hopelijk maken wij hier met z'n
alle veel gebruik van zodat het een succes wordt.
Ik merk dat er bij een aantal tuinders grote behoefte is om met het bestuur te praten. Dit is natuurlijk
prima, maar probeer dit AUB zoveel mogelijk via de mail of via de groene brievenbus te doen en niet op
de tuinen zelf, ook wij zijn gewoon tuinders die er ook voor onze ontspanning komen. Tevens hebben wij
iedere 4e woensdag (dus nu weer week 24) bestuursoverleg u kunt hier, mits aangemeld, bij aanschuiven
om u verhaal te komen doen. Een gezellig praatje kan natuurlijk altijd.
Nieuwe tuinders: We hebben er dit jaar best wel veel, ook hier merk dat er soms wat wrijving is met de
nieuwe buren want dingen veranderen nu eenmaal als je nieuwe buren krijgt, blijf daarom vooral mét
elkaar praten en niet óver elkaar, met praten los je dingen op met zwijgen zeker niet! Maar gelukkig gaat
het in de meeste gevallen heel goed en proef ik veel positieve energie zowel bij de nieuwe als reeds
bestaande tuinders.
Wel heb ik gemerkt dat nieuwe tuinders tegen een aantal zaken aanlopen die wij als bestuur kunnen
voorkomen, denk daarbij aan zaken als wie moet ik
waar voor hebben en wat voor hulpmiddelen zijn
er voor handen voor mij als nieuwe tuinder. Dit
gaan wij verbeteren.
Al met al zijn wij als bestuur zeer positief gestemd
over de hoe het nu op de tuinen gaat als mede de
samenwerking met de Gemeente en Spaarnelanden.
Hopelijk wordt het snel mooi weer,
ik wens iedereen veel tuin plezier.
Charles Keur, voorzitter.
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Even voorstellen
Hoi! hier Bob Nehls van tuin 8, geboren Zandvoorter (ientje van Duiffie). Velen van jullie kennen mij al
maar ik wilde me nog even voorstellen, want ik blijf in de vereniging nog een vreemde eend in de bijt,
maar bijten doe ik (meestal) niet.
Ik ben allround klusjesman (ZZP-er), dat gaat heel goed en heb veel plezier in mijn werk!
Ook heb ik veel hobby’s en interesses waaronder muziek, motorrijden, koken en dus ook tuinieren!
Vorig voorjaar heb ik mijn tuin overgenomen van Frida, ze kon het niet meer en ik heb haar gezegd dat ze
alles zó kon achterlaten, het was een heleboel werk om eerst maar op te ruimen en het grof vuil naar de
stort te brengen alvorens het tamelijk slechte huisje op te knappen en naar mijn zin in te richten, ook heb
ik een serre aangebouwd van een meter breed met rondom dubbel glas ramen (ook het serredak is van
dubbel glas) en een pui met dubbel glas, het is er in de winter en vroege voorjaar heerlijk zitten! Een dun
zonnetje en het is er direct behaaglijk warm! Mijn voorkeur gaat bij zulke projecten naar bouw met gebruikte materialen zoals draagbalken uit oude gesloopte woningen, het is wat meer werk op die manier,
maar zo doe ik actief aan recycling en het bouwwerk krijgt zo een alternatieve, ruige uitstraling.
Zo ben ik óók geïnteresseerd in alternatieve vormen van tuinieren zoals permacultuur, ik begreep vanuit
het bestuur dat er onder de tuinders nogal wat commotie is over het stro dat ik heb geplaatst op de
grond van mijn moestuin gedeelte, dit is een eeuwenoude manier van cultiveren van diverse groentes en
met name aardappelen, ik zag dit een paar jaar geleden voor het eerst in zuid Frankrijk en deze kweekmanier wordt blijkbaar nog steeds veel gebruikt in het oosten van ons land en wint her en der ook weer aan
populariteit las ik.
Er komen dus geen schapen op… lol
Het voordeel van deze bodembedekking is dat het onkruid geen kans maakt, de grond eronder goed
vochtig blijft (ook in droge periodes zag ik) en het bodemleven van de grond onverstoord blijft omdat het
niet jaarlijks omgeploegd hoeft te worden, wél moet het stro er elk jaar na de oogst af om de grond te
bemesten waarna het stro weer teruggeplaatst kan worden.
Ik ben zelf erg benieuwd naar het resultaat van deze methodiek omdat ik dit nog nooit eerder gedaan heb
en als de resultaten mij niet teleurstellen zal ik dit steeds blijven doen zo.
ps:
Ik heb ook een oud houtkacheltje geplaatst in het huisje,
maar die trekt helaas niet zo lekker waardoor er vooral bij
het aansteken ervan nogal wat rookontwikkeling is, ik probeer dit te verhelpen want het laatste dat ik wil is overlast
geven, wellicht is het beter om op zoek te gaan naar een
andere kachel dus als iemand een goeie te koop heeft?!...
Ik wens tot slot iedereen een vruchtbaar 2021 en tot ziens
op de tuin! En oh, mocht iemand onder jullie toch onverhoopt moeite hebben met iets of vragen hebben over mijn
tamelijk onorthodoxe wijze van tuinieren, wees alsjeblieft
welkom om mijn tuin te bekijken en een praatje te maken,
zij die mij langer kennen weten dat ik een toegankelijk en
direct persoon ben die ook graag anderen helpt!
Goede oogst allemaal!
Bob
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Mulchen?
Mulchen betekent niets meer of minder dan het afdekken van de grond.
Het organische materiaal waarmee je de grond bedekt, zal
langzaam verteren. Met als gevolg dat het humusgehalte verbetert en er voedingsstoffen vrijkomen. Afdekken beschermt
de grond ook tegen uitdrogen, waardoor watergeven minder
nodig is.

Hier de materialen waarmee je kunt mulchen op een rij:

Houtsnippers
Omdat hout bij het verteringsproces stikstof aan de grond onttrekt, zijn houtsnippers in principe niet geschikt voor het mulchen van eenjarige planten (die stikstof hard nodig hebben). Maar op elke regel is een
uitzondering: tuinbonen. Tuinbonen binden namelijk zelf stikstof uit de lucht, vandaar dat ze hier geen
nadelige gevolgen van ondervinden. Daarnaast zijn houtsnippers uitstekend te gebruiken bij bessenstruiken en als halfverharding voor paden.
Cacaodoppen
Cacaodoppen zijn rijk aan voedingsstoffen, die bij een regenbui in de grond terechtkomen. De heerlijke
chocoladegeur brengt (schadelijke) insecten in de war en slakken vinden het niet prettig om over de grove
cacaodoppen te kruipen. Voor hondenbezitters is het goed om te weten dat honden de cacaodoppen
soms eten en daar heel ziek van kunnen worden.
Champost
Champost ofwel champignonmest is het substraat waarop champignons worden geteeld. Het bestaat
voornamelijk uit paardenmest, gips, kippenmest en stro. Na de oogst van de champignons wordt het substraat verhit tot 70 °C, waardoor alle ziektekiemen en onkruidzaden worden gedood. Door de toevoeging
van gips is champost rijk aan kalk en dat maakt het minder geschikt voor kalkrijke gronden. Voor zure
grond is dit juist een voordeel.
Plantenresten
Ook onkruid leent zich prima als mulch, mits er nog geen zaden gevormd zijn. Gewoon eruit trekken en
tussen de groenten of sierplanten op de grond leggen. Doe dit bij voorkeur op een warme zonnige dag,
want dan verwelkt het uitgetrokken onkruid snel. Daarnaast kunnen ook de resten van geoogste groenten
als mulch dienen. De brede oneetbare bladeren van rabarber bijvoorbeeld, zijn heel geschikt om de grond
mee te bedekken.
Compost
Omdat een kleine composthoop niet de vereiste temperatuur bereikt om ziektekiemen
en onkruidzaden te doden, is eigengemaakte compost meestal minder geschikt als mulch. Het composteren van gft-afval door de gemeente gebeurt bij een hoge temperatuur, waardoor het grotendeels vrij is
van onkruidzaden. De meeste gemeenten bieden deze compost gratis aan.
Stro
Voor tere plantjes is stro te grof, maar voor grotere groenten prima. Traditioneel wordt het gebruikt rond
aardbeien en het is ook ideaal om de grond rond courgettes en pompoenen mee te bedekken. Omdat de
vruchten dan op het stro in plaats van de grond komen te liggen, is de kans op rotten aanzienlijk kleiner.
Ook bij de teelt van aardappels bewijst stro z’n nut. Aardappels worden namelijk groen als ze vlak onder
de oppervlakte groeien (en daardoor blootgesteld worden aan licht). Een stro laag voorkomt dit.
Grasmaaisel
Wie een gazon heeft, zal geen gebrek aan grasmaaisel hebben. Verspreid dit in een dunne laag tussen
planten, in plaats van het weg te gooien. Grasmaaisel kan zowat bij alle groenten worden gebruikt, maar
het mag nooit een dikke laag in één keer zijn, want dan verandert het grasmaaisel in een slijmerige,
stinkende massa.
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Jeu de Boules baan
De beplanting van de Jeu de Boulesbaan heeft een metamorfose
ondergaan!
Het Groenteam heeft een plan gemaakt voor een onderhoudsarme
border, met keien en rotsplanten. Een aantal Jeu de Boulers heeft
flink meegeholpen en met zijn allen was het snel voor elkaar. Het
ziet er prachtig uit en gaat inmiddels ook lekker groeien. Op naar
een mooi seizoen en lekker genieten dus!

Algemeen Onderhoud
Zaterdag 15 mei was het eerste Algemeen Onderhoud van het jaar.
De opkomst was enorm en er werd hard gewerkt. Bedankt allemaal!
Het was bovendien ook erg gezellig; iedereen hielp elkaar, de klussenlijst was
zó klaar en de groenbakken lekker vol.
De koffie en koek was heerlijk...hopelijk kunnen we bij het
volgende onderhoud lekker op het terras zitten.
Een aantal leden heeft zich inmiddels al aangemeld voor komende
keren.
Heeft u het onderhoud gemist? Geen probleem!
Meld u gewoon even aan via de secretaris voor een volgende keer:
Zaterdag 26 juni 10-12 uur
Zaterdag 24 juli 10-12 uur
Donderdag 19 augustus 19-21 uur
Donderdag 16 september 19-21 uur
Zaterdag 16 oktober 10-12 uur

Duimpje namens het Groenteam!

Watergeven wanneer u wil?
Wij verkopen complete sets
elektrische waterpompen!

Grote Krocht 18
brunabalk@planet.nl
023-5716033
www.bruna-zandvoort.nl
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Eén van onze klaverjassers heeft een koninklijke onderscheiding gekregen…..
Gefeliciteerd Gijs!
Gijs Beekhuijs is door de Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
Om die eer te mogen ontvangen,
moet je nogal het een en ander,
meestal vrijwillig, gedaan hebben
gedurende een lange periode.

En dat heeft hij dan ook, voornamelijk op het gebied van vrijwilligerswerk in uniform. Beekhuijs droeg niet
alleen jarenlang het uniform van Connexxion, hij heeft ook jarenlang het uniform van de reservepolitie en
de scouting vrijwillig gedragen.
Gijs Beekhuijs kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving
heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Vooral zijn werkzaamheden voor de scouting vanaf
1980 spelen een belangrijke rol. Hij was bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Belangenbehartiging The
Buffalo’s, waar hij de verhuur en verschillende klussen van het Troephuis regelde én ervoor heeft gezorgd
dat na de brand er een nieuw Troephuis kwam. Hij was lid en voorzitter van het beheerteam en onder zijn
leiding is een nieuw complex voor sanitaire voorzieningen gerealiseerd op het Naaldenveld in Bentveld.
Dus niet alleen uniformen maar ook bouwen zit in zijn genen. Verder was hij hoofd van het bewakingsteam en lid van de kampstaf tijdens het vierjaarlijkse kamp voor de circa 3.500 internationale scouts
tijdens de Stichting Haarlemse Jamborette.
(met dank aan de Zandvoortse Courant voor de tekst en de foto!)

Website vrijwilliger
Hallo mede tuinders! Hierbij wil ik mezelf graag voorstellen als
nieuwe tuinder. Ik ben na 2 jaar op de kandidaatlijst sinds
afgelopen oktober in het gelukkige bezit van tuin 98
(bij sommigen misschien inmiddels bekend als 'de bakkentuin')
en doe sinds een kleine maand met Jolanda de verschillende
updates aan de website.
Ik ben, net als de vereniging overigens, geboren in 1972 dus
inmiddels 48 jaar jong. Samen met mijn vrouw Dara en dochter
Flor zijn we sinds oktober regelmatig op de tuin te vinden.
Ik vind zelf het klussen en techniek erg uitdagend, en hoop
uiteindelijk een ver geautomatiseerde tuin te hebben, maar
vind het kweken ook erg leuk.
Daarnaast heb ik ontdekt dat men graag een praatje maakt en
adviezen deelt, en dat is ook heel fijn. Wellicht tot snel!
Groeten Marco
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Bah! Vies!!
Helaas wordt de kantineploeg steeds vaker geconfronteerd met een
smerig en verstopt toilet! Wat zij aantreffen is soms met geen pen te
beschrijven; je vraagt je af of mensen thuis ook zo omgaan met hun hygiëne?
Het is onacceptabel dat deze (onmisbare) vrijwilligers elke keer de
vunzigheid van medetuinders moeten opruimen!
Het dringende verzoek aan íedereen is dan ook:
- laat het toilet netjes achter, kijk even om en maak het schoon!
- kinderen onder de 12 jaar mogen níet zónder begeleiding naar de WC.
- gooi alléén toiletpapier in het toilet; géén papieren doekjes,
géén maandverband en géén andere rotzooi.
Met zijn allen houden we het leuk en netjes.
Vast bedankt!

WBTR... Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Wat betekent deze nieuwe wet voor onze vereniging?
Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe
wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden,
verplichtingen en aansprakelijkheid.
Staat een vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn er statuten die door een notaris in
een akte zijn opgenomen, dat moet deze vereniging en bestuur aan deze wet voldoen. Het gaat om veel
meer dan het aanpassen van de statuten. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid
van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Waarom?
De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De
wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Wij doen mee met het stappenplan via de AVVN
Het WBTR-stappenplan leidt onze bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de
nieuwe wet. Op deze manier komen we tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het
goed besturen van de organisatie en is verder (duur) juridisch advies onnodig.
Alle wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de Statuten en in de ALV ter akkoord worden aangeboden
aan de leden.

Garant zaden heeft een handige website waar
u van alles kunt bestellen.
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Lange wachtlijsten voor volkstuinen in coronatijd: "Het is de ideale plek"
Iedereen heeft het vast wel gezien in de media: tuinieren is "hot".
Nu we met corona grotendeels thuiszitten en lang niet iedereen een eigen tuin heeft, zijn voornamelijk
volkstuintjes mateloos populair. Als gevolg zijn er lange wachtlijsten voor wie ook in de aarde wil wroeten.
Volgens Suzanne de Boer, schrijfster van het boek Volkstuinverhalen ontdekken we door deze periode hoe
fijn de natuur eigenlijk is. "Het is het enige waar we nog naartoe mogen. Mensen met een volkstuin boffen
met hun tuin in het groen, waar ze lekker bewegen in de zon, over de heg een praatje maken met de buurtuinder en later weer opgeladen naar huis gaan", vertelt de Boer.
Bij alle tuinverenigingen in het land zijn het aantal aanmeldingen sinds een half jaar enorm gestegen.

VTVZ
Ook ónze vereniging kent een explosie aan nieuwe kandidaten; maar liefst 64 staan er nu op de wachtlijst
voor een tuin! Enkele jaren geleden was dat gemiddeld nog zo’n 22. Dit betekent lang wachten.
Kleinere tuinen
Het bestuur is dan ook voornemens om tuinen die vrijkomen (èn geschikt zijn) in 2-en te delen.
Kleinere tuinen zijn erg gewild en zal de wachtlijst ook wat doen minderen.
Een kleinere tuin is makkelijker bij te houden dan een grote; ook voor senioren dus een prima oplossing.
Heeft u een grote tuin en moeite om deze bij te houden? Denk dan eens aan een hulptuinder:
onder de 64 kandidaten zit er vast iemand die bij u past. Of misschien wilt u uw tuin nú al in 2-en delen?
Interesse? Mail de secretaris.
(ook indien u tijdelijk, door bv ziekte, hulp nodig heeft kunt u bij het bestuur aankloppen!)
Voor alle kandidaten op de wachtlijst:
Weet dat jullie met álle VTVZ activiteiten mee mogen doen, óók als je dus nog geen tuin hebt kun je je
bijvoorbeeld aanmelden voor de Jeu de Boulesclub, de Klaverjasclub, het Groenteam, losse activiteiten en
Algemeen Onderhoud. Zo ben je toch alvast betrokken bij de vereniging en leer je vast wat mensen
kennen. Alle informatie over de activiteiten is terug te vinden op de website.

Als dat maar
goed gaat….

Er zijn wel heel veel nieuwe tuinders bij dit jaar….

Dat mag toch niet?

Hoop niet dat ze onrust
gaan zaaien...

Wat?

Je mag geen onrust en paniek
zaaien...
Trouwens ook geen wiet.

ONZE MANNETJES….
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Oproep voor tuingereedschap vrijwilligers Pluspunt:
Pluspunt heeft een aantal tuin-vrijwilligers die mensen, die zelf niet (meer) kunnen tuinieren (om wat voor
reden dan ook), helpen om hun tuin netjes te houden. Hiervoor zijn zij nu op zoek naar tuingereedschap
zodat de vrijwilligers, ook als er bij de mensen zelf géén gereedschap is, de tuinen netjes kunnen maken.
Wie heeft er wat tuingereedschap nutteloos in de schuur staan?
U kunt het afgeven bij de balie van Pluspunt, t.a.v. Jolanda of Jurre.
Alvast héél veel dank!!

Verzoek groenbakken
Omdat één van de groenbakken een paar weken lang was
“verdwenen”, hierbij nog even de regels:
De groenbakken mogen niet worden meegenomen naar de tuinen. In
eerste instantie zijn de bakken voor het Algemeen (groen) Onderhoud.
Indien er nog lege bakken genoeg zijn, mogen ze op woensdag worden
gevuld door tuinders. Maar let op: maak alles zo klein mogelijk en verwijder zand en aarde van de kluiten. De bakken worden anders veel te
zwaar en dan worden ze niet geleegd.

Enquête tuinwinkel
Uit de enquête van de tuinwinkel is gebleken dat het assortiment van
de winkel best aardig is. De voorgestelde producten zijn door de vrijwilligers besproken. Er zal worden gekeken of het haalbaar is om voor volgend seizoen wat artikelen extra op voorraad te hebben.

Gebruiken tuingereedschap
Grijpt u mis naar een handig stuk gereedschap bij een klusje op de tuin?
De vereniging heeft veel nieuw gereedschap gekocht voor het Algemeen
Onderhoud en het Groenteam.
Schroom niet en vraag of u het mag gebruiken.
Meestal kan dat wel en is het nog gratis ook. Voor sommige gereedschappen wordt een kleine vergoeding gevraagd om het t.z.t. weer te
kunnen vervangen. Interesse? Mail de secretaris.

Vacature digitaal vaardig bestuurslid
In goed overleg heeft bestuurslid Marianne Visser besloten om wél in
het bestuur te blijven en hen te ondersteunen, maar haar taken als
Penningmeester uit handen te geven.
Daarom is het bestuur nu op zoek naar een tuinder die als eerste
Penningmeester wil fungeren. Er wordt gezocht naar iemand die naast
digitaal erg handig is, óók de nodige ervaring heeft met online
boekhoudprogramma’s, het opstellen van een begroting en een
resultatenrekening.
Uiteraard zal deze vrijwilliger onderdeel gaan uitmaken van het bestuur
en dus ook de maandelijkse vergaderingen bijwonen.
Heeft u interesse of wilt u meer weten?
Mail dan even naar de secretaris….

VOLKSTUINDERSVERENIGING
ZANDVOORT
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www.VTVZandvoort.nl
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