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Beste allemaal,

Ik wil eerst even stil staan bij het overlijden van een aantal van onze tuinders:

Theo de Boer oud tuinder en daarnaast lid van de jeu de boules club waarin hij zeer actief was en zich naast het 

boulen ook erg bezig hield met het organiseren van de uitjes met de mannen.

Koet Waaning: Al sinds vele jaren tuinder, Misschien de laatste paar jaar wat minder actief maar als Koet ook maar 

even kon was hij op zijn tuin om daar dan ook met volle teugen van te kunnen genieten. Koet was ook een graag 

geziene gast in de kantine de plek waar hij zelf ook vrijwilliger in het verleden veel aan heeft bijgedragen.

Peter Dijks: Peter was een zeer actieve tuinder bij ons en ook altijd zeer trots op zijn tuin. Zijn tuin was namelijk 

altijd een van de pareltjes van ons tuincomplex. Peter moest een paar jaar geleden helaas stoppen op zijn tuin 

omdat hij was getroffen door een hersenbloeding.

Lieske Minkman: Lieske de vrouw van Willem Minkman was vooral bekend als juf van de Mariaschool. 

Lieske is een aantal weken geleden plotseling overleden.

Ik wens namens het bestuur alle familie en vrienden en bekenden van de overledenen veel sterkte toe met het 

verwerken van het verlies van hun dierbaren.

Tja en dan de hekken, deze zijn met enige vertraging geplaatst en het straatwerk rondom de hekken is ook opnieuw  

gedaan. Met een heel mooi resultaat!. Om het helemaal af te maken hebben we besloten de sloten te vervangen, 

Wij hebben gekozen voor veiligheidssloten voor zowel de hekken als het toiletgebouw. 

Wat betekent dit voor u; iedere tuinder krijgt van de vereniging 1 nieuwe sleutel (daar het om veiligheidssleutels 

gaat). Deze zijn alleen bij te bestellen via het secretariaat en zijn ze niet zelf bij te maken. Verderop in deze 

nieuwsbrief  vindt u hier meer informatie over.

Dan de bomen aan de dijk kant, de kap heeft inmiddels plaatsgevonden, er is veel gebeurd maar ik besef me ook dat 

het nog niet naar ieders tevredenheid is. Daarom is er met Spaarnelanden afgesproken dat er in de komende weken 

nog een keer gekeken wordt wat er nog mogelijk is voor het najaar. Maar heb al op voorhand 

te horen gekregen dat die mogelijkheden zeer beperkt zullen zijn omdat veel van de 

bomen die er nu nog staan beschermt zijn en dus niet gekapt mogen worden. 

Om even verder te gaan over bomen, er is in de laatste ALV gestemd over hoe hoog de 

bomen op de eigen tuinen mogen zijn, vanuit de leden is toen besloten dat, dat 4 meter 

zou moeten zijn. Dus voor sommige tuinders is er flink wat werk te doen, nu begrijp ik 

ook dat vele onder ons het niet zelf kunnen doen. Indien u hulp nodig heeft laat het 

weten aan het bestuur zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. 

Snoeien mag tot 15 maart, dus enige haast is geboden. 

Dan wens ik iedereen heel veel tuin plezier en op naar een heel mooie voorjaar.

Voorzitter VTVZ

Charles Keur

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



Nieuwe sleutels 

De hekken zĳn af!
Het zal een ieder niet ontgaan zijn dat de hekken op 

beide parkeerterrein nu helemaal af zijn. 

Op de tweede parkeerplaats is er een deel opnieuw 

gestraat om zo de toegang nog makkelijker te maken. 

Wij zijn erg blij met het eindresultaat.

De oude sleutels van de toegangshekken 

gaan alweer heel lang mee. Bij overname 

van tuinen zijn sommige kwijtgeraakt of 

niet ingeleverd. 

Om weer eens schoon schip te maken en 

orde op zaken te stellen, is het tijd voor 

nieuwe sloten (cilinders) en sleutels. Omdat 

de sleutel van het toiletgebouw niet meer 

na te maken is, zal ook dit slot worden 

vervangen. 

Er zal één sleutel komen die zowel op de 

toegangshekken als op het toiletgebouw 

past. Erg handig dus, zo heeft u nog maar 

één sleutel nodig voor beide. U ontvangt 

één sleutel gratis.

Middels een mail/brief wordt u op de 

hoogte gebracht hoe u extra sleutels kunt 

bijbestellen.

De nieuwe cilinders worden eind maart 

geplaatst. Tot die tijd kunt u uw oude 

sleutels blijven gebruiken. De nieuwe 

sleutels blijven eigendom van de vereniging 

en zijn niet zelf na te maken. 

Het bestuur is voornemens om op zaterdag 21 mei om 

9.30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2022 

te houden.

Enkele bestuurszaken die daar aan de orde gaan komen 

zijn:

Herverkiezing van huidige bestuursleden: 

Charles Keur, Greet van Duijn en Marianne Visser.

Verkiesbaar stellen 1ste secretaris:

Deborah van der Mije - Sturkenboom heeft zich 

verkiesbaar gesteld als 1ste secretaris (Jolanda Meier stopt 

bij het aantreden van Deborah als 1ste secretaris)

U ook verkiesbaar stellen?
Wilt u zich ook verkiesbaar stellen als bestuurslid of als 

1ste of 2de secretaris of 2de penningmeester dan kunt u 

een mail sturen aan onze huidige secretaris Jolanda 

Meier: secretaris@vtvzandvoort.nl. Dan wordt u 

opgenomen in de kieslijst.

Algemene ledenvergadering

onze mannetjes

mailto:secretaris@vtvzandvoort.nl


Ook in 2022 opent onze tuinwinkel weer haar 
deuren. 
Vanaf maart zal de winkel iedere zaterdag van 10 

tot 12 uur geopend zijn. U kunt hier terecht voor 

voor tuinaarde en compost maar ook voor palen en 

stokken.

Houd er svp rekening mee dat u alleen met pinpas 

kunt betalen. De facturen achteraf zijn komen te 

vervallen. Kijk op onze website voor het actuele 

aanbod.

 

 

Onze tuinwinkel

zaterdag 2 april 10-12 uur 

zaterdag 14 mei 10-12 uur 

zaterdag 11 juni 10–12 uur 

zaterdag 25 juni 10–12 uur 

zaterdag 23 juli 10-12 uur 

donderdag 18 augustus 19-21 uur

zaterdag 17 september 10-12 uur 

zaterdag 15 oktober 10-12 uur

Dit voorjaar zullen we het algemeen tuinonderhoud weer opstarten. Om zo het tuinjaar goed te 

beginnen. Door dit onderhoud een paar keer per jaar te doen zorgen we er samen voor dat het 

tuincomplex netjes blijft. We beginnen en eindigen met een lekkere bak koffie in de kantine en gaan 

gezellig samen aan de slag.

Het algemeen tuinonderhoud is verplicht voor alle tuinleden jonger dan 80 jaar; wie wegblijft zonder 

tijdige afmelding krijgt een boete. Ook als het regent gaan we gewoon aan de slag. Indien de 

weersomstandigheden echt te slecht zijn wordt dat ter plekke besloten en wordt het onderhoud 

verplaatst.

Het Groenteam organiseert het Algemeen Onderhoud op: 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. regelen/verdelen 

van de klussen en kan via secretaris@VTVZandvoort.nl

Algemeen Tuinonderhoud

Eind januari is de rubriek de belbus 

van het tv-programma kassa langs 

geweest bij Aldo Wobma.

Er is een reportage gemaakt van de 

nalatige afhandeling van zijn bestelde 

tuinhuis door de firma van Kooten tuin 

& buitenleven.

Gelukkig voor Aldo en zijn gezin is er 

een gepaste oplossing geboden voor 

deze langslepende kwestie.

Benieuwd naar de reportage en het 

interview, ga dan naar; 

https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen 

/de-belbus-de-blokhut-die-maar-niet- 

afkomt

De Belbus

Helaas moest weer één van de buitentoiletten ontstopt worden. 

Wat zat er in? 3x raden......Een grote bulk papier. 

Vermoedelijk handdoekjes.

Bijgaand nogmaals aan iedereen

het vriendelijke verzoek; 

wees zuinig met het toiletpapier 

en gooi VERDER NIETS in het toilet. 

In elk toilet hangen sanitair zakjes en 

er staan meerdere prullenbakken. 

Gebruik deze alsjeblieft. 

Binnenkort worden de papieren 

handdoekjes vervangen door een 

"handdoekrol". 

Hiermee wordt hopelijk veel ellende 

voorkomen.

Buitentoiletten wederom verstopt
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Jubileum feest!
Zet zaterdag 2 juli maar vast in de agenda!

De officiële uitnodiging volgt nog maar via deze 

weg willen wij als bestuur alvast laten weten dat 

we ons 50-jarig jubileum groots gaan vieren!

Wil je meedenken en in de jubileum-feest- 

commissie plaatsnemen? Meld je hiervoor aan bij 

de secretaris. Dan maken we een afspraak. 

Samen gaan we er een fantastisch 
feest van maken!

De schaaldelen zĳn gearriveerd!
Het is Marc en zijn team gelukt om voor de meest voordelige prijs nieuwe 

schaaldelen in te kopen voor de tuinwinkel.

Zoals in de nieuwsbrief van november te lezen was, vliegen de houtprijzen 

door het het dak. Het is de mannen toch gelukt om betaalbare 

schaaldelen te kunnen vinden. U koopt ze vanaf maart in de tuinwinkel. 

Hulp nodig bĳ het 
snoeien?
Laat het het bestuur weten dan 

komen we u helpen! 

Denk eraan dat het broedseizoen 

start op 15 maart, dus daarna kan 

snoeien nog beperkt.


