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Engel en Hedi, een paar apart 
 
Het altijd zo vertrouwde beeld, Engel en Hedi in de kantine van onze vereniging, dit beeld is 
veranderd, zij zijn gestopt met hun zorg voor onze kantine, per 1 juni (2017). 
 
Kunnen zij wel zonder de kantine ? Kan de kantine wel zonder deze twee onvermoeibare kantine 
beheerders ? 
Twee lastige vragen, waar alle bestuursleden mee worstelen.  
De inzet van Engel en Hedi voor de kantine, kende amper grenzen. 
Alles hielpen zij draaiende te houden, gezellige inrichting, schoonmaken, een drankje en of een 
hapje, visbakken, smaakvolle maaltijden, financiën, het aanhoren van gemopper, bestellingen doen, 
mensen ontvangen, ik stop er mee, er was waarschijnlijk nog heel veel meer waar zij bij betrokken 
waren of wat zij organiseerden. 
Dit alles gaan zij straks overdragen aan een ander echtpaar of personen, zij doen dat met goed 
vertrouwen . 
Wat we straks gaan missen, dat is bekend, maar ook hun wens voor de volgende die het “stokje” 
gaat overnemen is : zet je er volledig voor in en blijf kalm ! 
 
Hedi en Engel, namens het bestuur en de hele vereniging, BEDANKT VOOR ALLES !!! 

 
Hans Verbeek (vzt) 

 
 

  

Dit is wat zij waarschijnlijk veel 

zullen gaan doen 

En dit natuurlijk ook 

Wij gunnen ze dit van harte 

 

 

Hedi 

 

En 

 

Engel 

 

Bedankt 
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Pasen 2017 

 
Dat was me even schrikken, een uur voor we alle kinderen in de kantine verwachten gaat mijn 
telefoon. Heb ik daar de paashaas aan de lijn “Mevrouw Koper, ik doe het niet, ik heb er geen zin in. 
Dit jaar worden er geen eieren verstopt. Het is me veel te koud en de kinderen komen ook niet met 
die kou. Volgend jaar zien we wel weer.” 
 Even was ik helemaal stil, wat krijgen we nu, nee dat kan zomaar niet. 
“Paashaas, dat is niet de afspraak. Koud of niet onze kinderen komen altijd. 
Wat je doet doe je maar je komt nu de eieren verstoppen en nog snel ook anders staan de kinderen 
al voor de deur.” 
Na nog wat binnensmonds gemopper krijg ik de belofte dat hij er aan komt. “maar ik ga ze heel goed 
verstoppen, moeten ze erg goed hun best doen.” Klinkt het er nog zachtjes achteraan. 
Ppfffttt, dat loopt gelukkig nog goed af. 

 
En zo konden we toch nog op tijd met 2 
ploegen de paaseieren gaan zoeken en 1 
(klein) groepje puzzeltocht lopers gingen op 
pad. Circa 40 deelnemers totaal. 
Beide groepen waren tegelijk terug in de 
kantine en werden onthaald met limonade 
en paasbrood (Weet iemand wat het 
verschil is tussen paasbrood en 
kerstbrood?) voor de ouders en grootouders 
was er koffie of thee. 

De prijsuitreiking was spannend voor de 
jongens, eerst kregen de meisjes hun prijs 
en daarna de jongens, dus hun geduld werd 
op de proef gesteld. Ik moet eerlijk zeggen, 
ze hebben de proef goed doorstaan. 

Iedereen kreeg haar/zijn prijs en een zakje paaseitjes. 
Het gouden ei bij de jongste groep is gevonden door Gioia Lotte, 

en bij de oudste groep door Milan Beekhuijs. 
Applaus voor deze kanjers. 

De puzzeltochtlopers hadden allemaal het woord “Peterselie” gevonden en in die groep is het 
grote paasei gewonnen (doormiddel van het trekken van 1 kaart uit de oplossingen) door Lucas 
Oonk. 
Gelukkig hoeven we dit jaar van niemand afscheid te nemen, iedereen mag volgend jaar weer 
komen. 

Nadat Dhr. Verbeek een dankwoord aan de organisatie en vrijwilligers had uitgesproken, richtte hij 
zich tot de meegekomen ouders en grootouders en sprak de hoop uit dat zij in diezelfde grote getalen 
naar de ledenvergadering zouden komen. 

Hierna werden de schitterende kleurplaten weer opgehaald door de kunstenaars waarvoor ze nog 
een chocolade ei kregen. 

 
 
 
IJs, kou of regen volgend jaar 
kunnen we er allemaal weer 
tegen.  
Al hopen we natuurlijk op een 
lekker zonnetje. 
 
Tot volgend jaar,  Lida Koper. 

 
 

Foto’s zijn te zien op onze website 
www.vtvz.info 

 

http://www.vtvz.info/
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Paaseieren zoeken. 2017 
 
Evenals voorgaande jaren was er 2e Paasdag weer paaseieren zoeken. 
De kinderen mochten allemaal een tekening inkleuren en deze werd dan in de kantine opgehangen. 
De Paashaas was de kinderen niet vergeten en was al heel vroeg 
met een mand, gevuld met gekleurde eieren om ze voor de 
kinderen te verstoppen en zelfs een gouden ei, dat heel speciaal 
was en een extra prijs opleverde. 
42 kinderen waren aangemeld en werden vergezeld door vaders 
en moeders en opa en oma. 
Hedi en Engel hadden de koffie al klaar en er was paasbrood en 
limonade voor de kleintjes. 
De kinderen werden ingedeeld in leeftijdsgroepen en gingen 
onder begeleiding  op zoek naar de eieren. 
De beloning was groot. Voor elk kind een leuk cadeautje en 
chocolade, hetgeen goed te zien was. 
Veel dank voor het vele werk aan allen, die dit hebben verzorgd 

Groeten Peter B. 

 
Nazaai 
 
Net als je denkt dat het gedaan is, kun je toch nog veel zaaien. 
Sperziebonen voor een tweede oogst. 
Veldsla kun je soms een hele winter eten. 
De Chinese kool eet je tot november. 
Net als de paksoi. 
Spinazie wil je zeker nog een paar keer eten. 
 
Kijk af en toe naar de schorseneren, of ze al lang 
worden.  
Het opgraven is een soort plechtigheid. 
Spit een geul langszij en pel ze voorzichtig los. 
Als je van bovenaf trekt breekt de wortel door. 
Eet smakelijk! 

 
Else Dudink 
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Tuindersjaar 2016/2017 
 
2016 was een goed tuindersjaar. We hadden een goede appel en peren oogst. 
De aardappeloogst viel echter wat tegen. Het bestuur heeft de controle op het aardappel wissel telen 
ook weer opgepakt want dit was een beetje aan de aandacht ontsnapt. 
Veel tuinders wijken af van het oorspronkelijke plan. Als er controle komt, dan kan dit tot problemen 
leiden. daarom is dit jaar verplicht gesteld dat iedereen aangeeft of er aardappels geteeld worden en 
op welk plek van de tuin. 
 
Er zijn wederom veel activiteiten geweest maar een aantal, zoals de open dag en de bbq hebben 
helaas geen doorgang gevonden. 
De eierzoektocht met Pasen was wederom een druk bezocht festijn. Ook was de makreelrokerij een 
groot succes. 
 
Veel vrijwilligers hebben zich weer ingezet, niet alleen voor het complex en de activiteiten, maar ook 
om te helpen met het opschonen van probleemtuinen. 
Helaas hebben we als vereniging afscheid moeten nemen van twee tuinders omdat ondanks 
herhaaldelijke verzoeken het niet lukte de tuin op orde te krijgen. 
 
Het bestuur is hier erg druk mee geweest en heeft helaas in 2016 afscheid moeten nemen van een 
aantal bestuursleden. Namelijk van de 2e secretaris Rian van der Meij en de 1e penningmeester 
Henk Schuiten, zij hebben hun functie neergelegd i.v.m. hun drukke bezigheden.  
Dit is een groot gemis en de voorzitter is naarstig op zoek geweest naar vervanging en een opvolger 
voor de voorzittersfunctie. 
Helaas heeft dit tot op heden niet tot een invulling van de vacante posten kunnen leiden. 
 
Met SRO zijn er nog steeds geen afspraken gemaakt met het bestuur m.b.t. het contract en het 
onderhoud van het complex. Wel is er een veiligheidsinspectie gedaan. Het bestuur heeft zich tot de 
Gemeente gewend om hierover in gesprek te gaan.  
De tuincommissie heeft in mei haar ronde weer gedaan en met de tuinen die nog niet teelt klaar 
waren is contact opgenomen. Het heeft niet tot het uitsturen van brieven geleid.  
Als algemene regel geldt nu dat het pad vrij moet zijn. Ook bloemen moeten achter het tuin hek 
blijven. 
De bouwcommissie is druk geweest met het taxeren van de opstallen van vrijkomende tuinen. Ook 
hierover is besloten dat een bestaand huisje qua overname voor de bouwcommissie niet meer dan 
op 1.000,- getaxeerd wordt. 
 
In het voorjaar zijn een klas van de Nicolaasschool alsook van De school op het complex geweest 
voor een rondleiding. 
Ook dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar.  
 
We hebben ook last gehad van ongenode bezoekers. Er waren veel konijnen en muizen, dit kwam 
de oogst niet ten goede. Ook zijn er herten gesignaleerd of in ieder geval de uitwerpselen. Daarom 
aan iedereen ook het verzoek na vertrek de hekken te sluiten. 
 
Dit jaar wordt er een aanvang gemaakt met fruit aan de muur. Afgelopen zaterdag is er een eerste 
stuk plantrijp gemaakt langs de muur en eind dit jaar zullen de eerste (lei)fruitbomen geplant worden. 
 

Met vriendelijke groet, 
Ria Reeuwijk 

Onze Belgische tuinvriend. 
 

Onze vriend streek een lucifer aan en hij blies het vlammetje meteen weer uit. 

“Zo”, dacht ie, “deze lucifer bewaar ik want die doet het…..” 

 

Onze vriend was laatst in New York en zag uiteraard ondanks de bewolking een der hoge gebouwen. 

Hij vroeg aan iemand: “Wat is dat voor een gebouw?”   Antwoord: “Dat is een wolkenkrabber”.   

Onze vriend: “Zet ‘m dan eens aan….!”  
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Wit hartje op de boerenkool 
 

U heeft ze vast wel eens gezien op de aardbeienplant of 

boerenkool: van die minuscule witte fladderaars die opdwarrelen 

als u de plant aanraakt. Met hun hartvormige vleugels zien de 

koolwittevliegen er schattig uit, maar ze kunnen behoorlijke 

schade aan planten aanrichten. Complete kolonies 

koolwittevliegen zitten op de onderkant van bladeren waar zij 

zuigen aan de nerven.  

De koolwittevlieg verorbert de sapstroom van de plant voor de 

eiwitten, maar krijgt er de groeizame suikers als cadeautje bij. 

Maar die suikers willen ze helemaal niet, dus poepen ze die uit. 

En zo wordt de feestelijke dansvloer geopend voor schimmels. 

Het slechts 1,5 millimeter grote insect kan voor nog meer 

narigheid zorgen.  

„De koolwittevlieg prikt de bladeren lek waardoor die 

verschrompelen. Een plant hoeft er niet dood aan te gaan, maar de 

bladeren worden misvormd en zijn niet meer lekker om te eten. 

Ook kan de koolwittevlieg ziektes overbrengen van de ene naar de andere plant." Net als eerder in deze rubriek 

verschenen insecten is de koolwittevlieg er weer zo één die geen vlieg is. Hij heeft namelijk twee paar vleugels 

en hoort bij de snuitdragende insecten, zoals de wantsen, bladluizen en cicaden. „D'r wordt altijd ruzie gemaakt 

of ze allemaal tot dezelfde oerstam behoren, omdat ze totaal verschillende gedragingen hebben." 

Klein baasje 

Vanaf nu zo'n beetje tot in oktober leggen de koolwittevlieg-vrouwtjes hun eieren op de bladeren van 

koolsoorten en andere planten uit de familie van de kruisbloemen.  

Dit kunnen wel 150 eitjes per keer zijn. En dan gaat de ontwikkeling van het dier razendsnel.  

Binnen drie tot zes weken ontstaan er volwassen vliegen. In het warme seizoen kunnen meerdere generaties 

worden geboren.  

Als een eitje pas is gelegd, ziet het er wat glazig uit. Na zo'n dag of twaalf is dat eitje een stuk donkerder en is 

de larf rijp om geboren te worden. Hoewel de levensduur van de larf slechts tien dagen is, heeft hij het in die 

korte periode zo druk als een klein baasje. De koolwittevlieg kent maar liefst vier larvestadia.  

Hoe moeder natuur dat heeft kunnen bedenken? „In het eerste stadium heeft de larf pootjes, loopt hij rond en 

zuigt aan bladeren. Na dat eerste larvestadium verandert hij in een pootloos iets en blijft hij zuigen op één plek. 

In het vierde stadium wordt de larf een soort pop waar de volwassen vlieg uit komt." 

Als de koude winterperiode aanbreekt, gaan de eieren en larven op groene planten in rust. „Vandaar dat ze op 

boerenkool en koolzaad zitten, want die zijn groen in de winter." Ondanks zijn vier vleugels kan het beestje niet 

goed vliegen. Hij dwarrelt maar wat.  

De witte kleur van de vleugels wordt veroorzaakt 

door de wasachtige laag die is bedoeld om 

verdamping tegen te gaan en zo uitdroging van de 

vleugels te voorkomen. „Die was bestaat uit losse 

brokjes, die je ook meteen op je vingers hebt als je 'm 

aanraakt. Een beetje een viezig gevoel wat mij betreft. 

Als je ze aanraakt, zijn ze ook meteen stuk." 

Sinds het jaar 2000 wordt de koolwittevlieg veel 

vaker gezien dan voorheen. „Raadselachtig waarom 

hij nu zoveel meer voorkomt." 

Maar geen nood als u vreest voor dit insect in uw 

moestuin.  

„Er is een geheime afweer: zegekruid,  Nicandara is 

de Latijnse naam. Dat is een wat giftige plant uit de 

nachtschadefamilie. Als je die plant tussen de kool 

zet, remt die de koolwittevlieg.  

Ik vermoed dat het zegekruid via de wortels giftige stoffen afgeeft die weer via de wortels van de kool worden 

opgenomen." 

 

Gelezen in het Haarlems dagblad geschreven door Ellen de Boer  

zeg ekru id  

koolwittevlieg 
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Van de voorzitter 
 
De weersomstandigheden waren in de maanden maart, april en mei behoorlijk van streek. Sombere 
mensen zeggen dat dit het gevolg is van klimaatsverandering, maar optimisten zijn van mening dat er 
in deze drie maanden altijd al grote wisselingen in de temperatuur zijn, je moet geduld hebben tot na 
half mei, dan pas komt er wat stabiliteit in de natuur. 
  
Ook dit jaar zijn er weer heel veel tuinders die aardappelen gaan telen.  
De tuincommissie heeft als extra zorg op zich genomen om dit goed met alle tuinders te verzorgen. 
Iedere tuinder weet waar op zijn tuin, maar ook hoeveel hij op zijn tuin mag telen en de tuincommissie 
zal er op toe zien dat alle telers zich houden aan de regels.  
Laat het ons niet gebeuren dat wij door de controle dienst van uit Wageningen op onze vingers 
worden getikt omdat wij ons niet houden aan de verplichte teeltwisseling voor aardappelen. 
  
De tuincommissie heeft in de maand mei weer zijn “rondje” gemaakt om te kijken of de tuinen klaar 
waren voor het nieuwe seizoen en ook of onkruid niet de overhand gaat nemen op de tuin. Ondanks 
al reeds eerder gemaakte opmerkingen waren er toch een aantal tuinders die nog heel veel 
inspanning moeten verrichten om de tuin “redelijk” in orde te hebben voor de volgende inspectie 
ronde aan het einde van de maand . 
Als er door omstandigheden even geen/onvoldoende tijd is, laat het dan weten, er is overal een 
oplossing voor, maar je moet het wel eerst aangeven. 
  
Er zijn gelukkig steeds meer tuinders die over “hun heg” kijken naar de buren en spontaan hulp 
aanbieden als een en ander net niet goed lukt of als door een gebrek,  er even geen tijd is. Ik kan 
deze ontwikkeling alleen maar toe juichen, zeker als ik zie hoe sommige tuinders door dat extra 
beetje hulp weer lekker de draad  opnemen en hun hobby met een glimlach weer voortzetten. 
  
Waar met heel veel energie een werkgroep bezig is geweest om de “open dag “voor dit jaar te 
verzorgen, bleek dat energie niet alleen noodzakelijk is. Tijd, maar ook voldoende draagkracht en 
communicatie, bleken belangrijke ingrediënten te zijn. Het was dan ook een moeilijk, maar een juist 
besluit van het bestuur  om deze happening voor dit jaar niet door te laten gaan. Wel wil ik duidelijk 
stellen dat het niet aan de inzet van het werkgroepje heeft gelegen dat dit besluit is genomen, ook het 
bestuur heeft een en ander onvoldoende ingeschat. 
  
Dat onze kantine beheerders, Engel en Hedi zijn gestopt met hun werkzaamheden, dat heeft niet 
alleen u verrast , maar ook ons.  
Wij gingen er vanuit dat zij dit tot in de lengte ter dagen zouden blijven doen. Zij hebben een andere 
keuze gemaakt, dat moeten wij accepteren.  
Op een later moment in het jaar zal het bestuur iets organiseren om te laten zien hoe wij hun inzet 
hebben gewaardeerd. Dat is het minste dat wij kunnen doen, zij verdienen dit. 
 
                               Hans Verbeek  voorzitter (interim) 
 
 
 
 

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.  
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Frisse salade met asperges en kip 
 
Heb je haast ? koop dan bij de super wat je lekker vind ! Wil je zelf  een h eerl i jke 
(gezonde) salade maken, haal dan de bal lonnen, serpentines en sl ingers  maar 
tevoorschi jn, het wordt een groot feest !  
  
Voor de salade hebben we nodig :  

3  - uitgebeende kip di jen  
1  - doosje champignons 
1  - mooie appel (Granny Smith)  
6  -  stengels bleekselder ie  

  10  - asperges 
1  - struik wit lof  
1  -  citroen 

 
Voor de dressing :  

2 - eetlepels Griekse yoghurt (10% vet)  
2 - eetlepels mayonaise  

 wat geraspte verse gember  
 wat f i jngesneden bladpetersel ie  

1 - theelepel kerr ie (kerr ie masala)  
1 - eetlepel ol i j fo l ie –  teentje knof look –  klein sjalot je –  glas witte wijn  

  
Voor de garnering :  

reepjes (gepofte) rode papr ika  
blokjes geroosterde verse ananas  
reepjes komkommer  
wat gemengde soorten sla  

  
Werkvolgorde :   

Kook de kip dijen in een halve l iter water met een stukje wortel -prei-ui- 
petersel ie stelen + een mespuntje zout in 30 minuten gaar.  
 
Om het goed te doen, moet dit  1 dag van te voren worden gedaan, zodat het 
vlees in zi jn “bouil lon” kan afkoelen tot de volgende dag.  
Doe dit  ook met de asperges, eerst schil len, de schi l len gebruiken om samen 
met de asperges “beetgaar” af  te koken in 15 minuten, dan weg zetten voor de 
volgende dag.  
 
De bleekselder i j in stukken sni jden van  vier cm.  ,  in reepjes sni jden (over de 
lengte) ter dikte van een lucifer, 1 minuut afkoken in kokend water, en snel 
overscheppen in koud water  (blancheren)en goed uit  laten lekken op een zeefje 
of vergiet.   
 
Plaats alles wat is afgekoeld, zo snel mogel i jk in de koel ing.  
De champignons snel wassen, kort afkoken met een beetje water en een 
druppelt je (of vier)cit roensap. Daarna worden ze in plakjes gesneden . 

 
Verhit  de oven tot 160 graden, sni j de paprika in twee helf ten, verwijder de 
zaadl i jsten en zaadjes, pof ze in de oven tot dat je ziet d at de schi l zwart gaat 
worden, uit  de oven halen,  in een plast ic zakje doen en zo ingesloten laten 
afkoelen. De schi l kan er zo heel makkel i jk van worden afgehaald.  
De paprika snijden in reepjes van 4 cm.  lang en dan vermengen met reepjes    
komkommer zonder schi l en zaadl i jsten(klein beetje zout, peper u it  de molen, 
beetje oli j fo l ie en een paar druppelt jes ci troensap)  

  
       Maak gebruik van een rvs kom of plast ic bak om al le ingrediënten in te doen.  

Sni j de kip aan mooie reepjes, dan de appel en het wit lof(even snel 
besprenkelen met wat citroensap voor  het verkleuren), de reepjes bleekselder i j,  
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de plakjes champignons en stukjes asperges.  
Zorg ervoor dat alle ingrediënten heel  losjes op elkaar l iggen.  

  
De dressing: sjalot je + teentje knoflook , heel f i jn sni jden. In een steelpannetje 
de eet lepel ol ie even warm maken, f i jngesneden knof look en sjalot je 
toevoegen, 3 minuten zacht jes verhit ten, de  kerr ie toevoegen, even mee 
verhit ten (dan komen die geuren lekker los)het glas witte wi jn er bi j,  even  
inkoken tot je 1/3 over hebt, af laten koelen.  

 
Mayonaise vermengen met de yoghurt,  de afgekoelde wi jn met kerr ie, wat 
geraspte verse  gember, f i jn gesneden petersel ie, zout en peper uit  de molen, 
wat worcester sauce, druppelt je tebasco.  

  
Met twee eet lepels de dressing mengen met de ingrediënten(vooral heel luc ht ig 
doen), proeven en eventueel wat extra smaakstoffen toevoegen.  
De salade net jes op een bedje van sla leggen, garneren met het mengsel van 
komkommer en papr ika, blokjes geroosterde ananas en dan … genieten!  

Eet  het met warm stokbrood.     Bon appetit  

Aardappelteelt 
 
Op onze website staan de opgave formulieren met daar in uw opgave waar u aardappels teelt.  
Dit staat onder het kopje info / overzicht aardappelteelt. 
Ook kunt u hier een nieuw aanvraagformulier aardappelteelt downloaden als u wijzigingen in uw 
teeltplan wilt.  
Bij ‘overzicht aardappelteelt’ kunt u op uw tuinnummer klikken en dan ziet u uw ingevulde aanvraag 
formulier. 
Bij “Overzicht Luchtfoto’s aardappelteelt 17 juni 2017” kunt u op uw tuinnummer klikken en dan ziet u 
de foto van uw tuin. Op zaterdag 17 juni is er met een drone boven de tuinen gevlogen, die heeft 
foto’s gemaakt om daarmee de aardappelteelt in beeld te kunnen brengen. 
Zaterdag 24 juni is er door de tuincommissie een rondgang geweest om met het oog te controleren 
zodat later met de foto’s ernaast bekeken kan worden waar de aardappels staan. 
De foto’s zijn vertaald in een kaart waarop te zien is waar de aardappels staan. 
 
Het blijkt dat er mensen zijn die niet goed begrepen hebben (of de vraagstelling was niet goed) wat 
het betekend “ik deel mijn tuin in drieën vanaf de voorkant van mijn huisje zonder terras”. 
Men had ook kunnen kiezen voor “ik heb een andere indeling” want dan kan je vanaf het terras of 
border de tuin in drieën delen. Op de foto is te zien dat het bij veel mensen gunstiger is om voor 
“andere indeling” te kiezen. 
De afwijkingen van de plek waar de aardappels staan en de aanvraag valt ons best mee. 
Alleen een aandachtspunt voor volgend jaar is dat ook de tomaten in het aardappelteelt gebied 
moeten staan.  
Deze hele controle is natuurlijk alleen mogelijk als we ieder jaar beschikken over een luchtfoto van 
de maand juni.  
 
Vandaar het volgende : 
De vraag is of we moeten doorgaan met zo veel verschillende indelingen, is het niet handiger 
om de tuinen vanaf pad zijde in drie stroken van 5 meter te verdelen dit is makkelijker voor 
controle. Dus dan zou volgend jaar vanaf het pad de middelste strook van 5 meter tot 10 meter 
de aardappels geteeld mogen worden. Voor de tuinen met afwijkende maten denk aan de 
schuine stukken langs het hek komt dan een aangepaste indeling. 
We zullen dit in de algemene leden vergadering voorstellen aan de leden. 
 
Op de volgende bladzijde ziet u een overzicht waar dit jaar aardappels geteeld zijn en waar het de 
jaren 2018 en 2019 mag, deze kaart is op onze site beter te bekijken onder kopje info en dan :  
“Overzichtskaart aardappelteelt voor de jaren 2017 2018 2019”  
Mocht er op de leden vergadering besloten worden om de stroken van 5 meter aan te wijzen voor 
aardappelteelt dan komt er dus een nieuwe indeling en vervalt bovenstaande. 

Het Bestuur 
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Overzichtskaart aardappelteelt  
voor de jaren 2017 2018 2019  
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Ton Drommel, een fenomeen in Zandvoort 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
Iedereen in Zandvoort en omstreken kent de “wandelende encyclopedie” over oud 
Zandvoort, Ton Drommel. Hij heeft door zijn enorme kennis  over oud Zandvoort , die 
hij door de jaren heen heeft opgebouwd, beloond  gezien met een onderscheiding 
die onderstreept hoe belangrijk zijn kennis over oud Zandvoort is voor de 
gemeenschap van Zandvoort, en ook daarbuiten. 
Met de mooie volzinnen van de burgemeester, het heeft zijne majesteit enz. enz. om 
U te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, ontving hij de versierselen die 
bij deze erkenning en beloning horen. 

Ton is met zijn kennis uniek in 
Zandvoort en deze kennis wil hij dan 
ook altijd graag delen met de 
Zandvoortse bevolking. Zijn 
bijeenkomsten met de 
“Babbelwagen” zijn altijd  
uitverkocht en worden gezien als 
basis kennis over de geschiedenis 
van Zandvoort. 
  
Wij mogen dan ook met trots zeggen dat Ton met 
deze onderscheiding ook onze tuinvereniging een 
heel klein oranje randje heeft gegeven 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
I.v.m, Koningsdag en herdenkingsdag 4 Mei, sloten we op 11 Mei af met een  
grandioze palingrokerij door Jan Giesbergen. 
 
Aansluitend de prijsuitreiking:  
Eerste prijs en  winnaar Hans Paap 150149 ptn. 
Tweede prijs: Henk Terol 148463 ptn.  
Derde prijs Ron de Jong 144616 ptn. 
Hoogste dagprijs Willem van Duijn 6129 ptn   
Laagste dagprijs Willem van Duijn 3114 ptn. 
Meeste marsen Henk Terol 44 stuks. 
 
Greet reikte de prijzen uit en aansluitend nuttigden wij de heerlijke, 
vers gerookte paling, gelardeerd met vers witbrood en 
aardappelsalade en toelagen.  
We sloten af met ijs en koffie met verrassing. Al met al, een zeer 
geslaagde avond.  
Annie Trouw was zo vriendelijk om namens ons allen, Greet, Jaap 
en Hans te bedanken voor de organisatie en Hedi en Engel en Jan 
voor de verzorging. 
 
Nieuwe leden zijn eventueel weer welkom, en we starten 
weer op Donderdag 7 September 2017. 
                     Wvd 25-6-17. 
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Beste tuinders.  
 
Ook zin in een gezellige avond klaverjassen? Kom dan gezellig naar de kantine op Donderdagavond. 
Geen mes op tafel, iedereen kan fouten maken . We beginnen weer Donderdag 7 September. Graag 
aanmelden bij Greet van Duijn tel. 0624682904 tot ziens, het bestuur.                                                                            
Ps  .Wij zoeken ook nog mensen voor achter de bar voor de Donderdagavond, graag 
aanmelden bij Lida Koper tel. 0640408269 of op tuin 64. 
 

Greet 03-07-2017. 

Propolis  -  Bijenbalsem , een natuurlijk antibioticum. 
 
Propolis is een term voor allerlei harsachtige en balsemachtige stoffen, door de bijen verkregen van 
o.a. aromatische planten, bloemknoppen van populieren en hars van naaldbomen. 
De bijen kauwen de stukjes hars en voegen er speeksel met enzymen aan toe waardoor er 
chemische veranderingen plaats vinden met therapeutische eigenschappen; door toevoeging van 
honing en stuifmeel ontstaat er zo een kleverige antibioticum waarvan een vliesje in  de behuizing 
(kast) en de raampjes wordt gesmeerd en waarmee de cellen, waarin de eitjes worden gelegd, 
worden gepoetst en gereinigd ter bescherming tegen virussen en bacteriën ter voorkoming van 
infecties 
Door indrogen wordt de Propolis hard en deze kitstof dient in de kast dan eveneens als  
communicatie middel om trillingen tussen de konngin en de bijen en de bijen onderling over te 
brengen. 
Overtollige Propolis wordt door de bijen opgeslagen en kan door de imker worden geoogst. 

 
Eigenschappen van Propolis 

- is ontsteking remmend 
- is schimmelwerend 
- remt bacterie groei 
- remt ontstekingsreacties 
- remt aderverkalking 
- heeft anti virale werking 
- anti reumatisch 
- anti oxidant 
- bevordert weefsel- en celgroei 
- verstevigt de bloedvaten 
- versterkt de werking van antibiotica 
- werkt tegen pijn en jeuk 

Propolis tinctuur is een oplossing op basis van alcohol. 
( 20 % Propolis in 70 % alcohol) 
Propolis in honing 
(  honing vermengd met  6 % Propolis poeder  ) 
Propolis zalf 
( 60 % kokosolie, 20 % gezuiverde bijenwas,  10 % honing,  10 % Propolis tinctuur ) 

 

 Propolis Zalf  is te koop in het “Honingkastje” op tuin 32. 

 
 

   
 

 
wenst alle lezers en lezeressen 

van dit verenigingsblad 
bij voorbaat een prettige vakantie 
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Wij feliciteren de volgende 41 jarigen in het 3e kwartaal van 2017 
 
 

             Naam                                   Straat                                Tuin 

 01-07 Koper de Genestetstraat 76  
 03-07 Havinga Dr.J.G.Mezgerstraat 63  
 17-07 Vleeshouwers Burg Beeckmanstraat  
 17-07 Hoogendijk v.Lennepweg  
 20-07 Ruigrok Keesomstraat  
 23-07 t Loo- Harteveld  (hlp. T.78) Lorentzstraat  
 24-07 Schuiten Koningstraat  
 26-07 Duinen de Ruyterstraat 29  
 29-07 Curic Flemingstraat  
 01-08 Hoogendijk A.J.v.d.Moolenstraat 82  
 04-08 Sluijter-Glaudemans Celsiusstraat 77  
 05-08 Bol Burg.Beeckmanstraat 27  
 06-08 Leeuwen Secr. Bosmanstraat 2  
 17-08 Gasteren Prinsesseweg 15  
 20-08 Dudink Hobbemastraat 25  
 22-08 Vöros W.Draijerstraat  
 23-08 Bluijs p/a Potgieterstraat 22  
 23-08 Koper Dr.J.G.Mezgerstraat  
 25-08 Mettes Fahrenheitstraat 37  
 27-08 Visser Grote Krocht  
 28-08 Bakkenhoven W.Draijerstraat 46  
 29-08 Horeis v.Lennepweg 52  
 01-09 Meij Dr.C.A. Gerkestraat 96  
 02-09 Lefferts Const.Huijgensstraat 14  
 08-09 Paap Celsiusstraat  
 10-09 Bos Celsiusstraat  
 10-09 Maasdam Celsiusstraat  
 12-09 Ottho  (hlp. T.22) Potgieterstraat  
 13-09 Hijner Willemstraat  
 15-09 Visser Dr.J.G.Mezgerstraat 34  
 16-09 Heemskerk-Doppenberg Treubstraat 57  
 16-09 Hunen Lorentzstraat  
 20-09 Langelaar Voltastraat 102  
 21-09 Duivenvoorden Koninginneweg  
 23-09 Haarman v.Leeuwenhoekstraat 45  
 24-09 Stevenhaagen Darwinhof  
 24-09 Duijn Kostverlorenstraat 61  
 25-09 Koper Burg.v.Fenemaplein 8  
 26-09 Duivenvoorden Lorentzstraat  
 30-09 Schilpzand v.Lennepweg 74 
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders 
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Groot Kijkduin    (door Harry Opheikens) 
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ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD 2017 

 
 

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 Jan Bakker tel. 5718128 
 
Denkt u er nog even aan de tuin bouwrijp en onkruidvrij te maken voor 1 mei a.s.  
Doe het nu gelijk want van uitstel komt alleen maar afstel. 
 
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. 

  

Zaterdag  24 juni  Tuin nr: 89 t/m 104  

Zaterdag  15 juli  Tuin nr: 1  t/m 17 

 

Maandag  24 juli  Inhaalavond 

  

Zaterdag  19 aug. Tuin nr:  18 t/m 34  

Zaterdag  16 sept. Tuin nr:  35 t/m 52 
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Inzameling groenvuil 2017 
 

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  

-  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 
 

Op de vraag aan u om tuinderspraat digitaal aangeleverd te krijgen hebben we inmiddels 20 reacties 
gehad van leden die tuinderspraat digitaal willen ontvangen. 
Wij zijn hier erg blij mee want het scheelt een hoop papier en werk. 
Deze mensen krijgen voortaan alle stukken die rondgebracht worden nu dus in hun 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 
 

 
 
Agenda evenementen commissie 2017 
 
 
07  Oktober   Vis maaltijd 
  
21  Oktober    Sjoelkampioenschappen 
  
14  December   Kerst-stukje maken 
 
16  December   Kerstbingo 

 

 
 

Opgelet 

 

Omdat onze kantine beheerder is 

gestopt weten we nog niet of en welke 

evenementen nog doorgang zullen 

vinden. 

U wordt tijdig op de hoogte gebracht 

hoe het verder gaat lopen. 

 

Ook voor het inzamelen groenvuil 

weten we nog niet hoe dat geregeld zal 

gaan worden. 

tuinderspraat@vtvz.info
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Wildviaducten  Kennemerland. 
  
Iedereen kent die mega wildviaducten over de Zandvoortselaan en de Zeeweg (nog niet klaar) t.b.v. 
een groter aaneengesloten leefgebied voor wild in de duinen. 
Sprake van inderdaad ongelooflijk grote en kennelijk eveneens erg zware en solide bouwwerken. 
Tjonge, op de Zeeweg kan men gevoelsmatig wel kuddes olifanten en solitaire neushoorns daar 
gebruik van laten maken. Zichtbaar zó stevig. Maar ja, die tropische dieren zijn er hier niet! 
Herten dan maar voor een groter en verspreider natuurgebied? Goed voor de grotere aantallen van 
die fraaie dieren. Zij kunnen dan een veel groter duingebied begrazen!  Nou, vergeet het maar!  
Omdat er zóveel herten kwamen zijn er recent al vele honderden of meer (!) daarvan afgeschoten! 
Veel herten herkenden het sentimentele liedje van de v.m. Selvera’s met de bekende tekst: 
“Twee reebruine ogen die keken de jager aan  ”/”Twee reebruine ogen die hij niet vergeten kan..!” 
’t Was voor heel veel herten ongevraagd een laatste fatale ervaring. 
Overblijvende herten mogen helemáál geen gebruik maken van die solide natuur- c.q. ecobruggen.  
Maar waar zijn die dan wel voor bestemd?  Was het louter cynisch/gekscherend bedoeld toen werd 
gezegd dat “alleen maar salamanders, kikkers, zandhagedisjes e.a. kleine amfibieën”  van die  
-bruggen gebruik mogen maken?  Dat die dus alleen daarvoor bestemd waren?  Inderdaad. Klopt! 
De kapitale kosten hiervan worden betaald als subsidie door de EU, de provincie enz. 
Maar voor betr. gemeenten blijft er nog genoeg over om zelf te betalen   ! 
En wie betaalt de gegeven/toegezegde kapitale bijdragen/subsidies? Juist: de belastingbetaler. 
Gevoelsmatig zou een minder brede en functionele stevige houten overspanning voor die beperkte 
“doelgroep” stevig en goed genoeg (en  zeker voordeliger) zijn geweest. 
Toelating van herten op, rondom en langs die nu grotere wildbaan en huidige -viaducten met echt 
hoge hekken als begrenzing zou de opzet véél logischer, leuker en doelmatiger maken.  
Al met al de vraag “Waarom dit artikel?” Wel, de natuur kent twee aspecten (fauna/dierenwereld) en 
flora/plantenwereld). En de actieve VTVZ leden hebben met beide onderwerpen te maken. 
T.w. tuin met flora (groenten e.d.) en fauna aldaar (kleine m.n. kruipende beestjes en (on)gedierte). 
En als U die aldaar tegenkomt en U heeft eerder onder deze –viaducten doorgereden bedenkt U dan 
maar dat deze kruipende “tuinvriendjes” e.a. ongedierte daar toen allicht boven U langs kropen. 
Dat zal wel veel eerder zijn geweest dan dat U ze op Uw tuin tegenkomt !  
Zó snel lopen/kruipen zij namelijk ook weer niet…… Leuk om allemaal te weten hé!?! 
O ja, op termijn komt er over de spoorlijn en het Visserspad óók nog zo’n wildviaduct. Ja, ja…..!    

J.B.  
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Winnaars / Winnaressen voorjaarspuzzel. 
 
De winnaars van de kerstpuzzel hebben een kweekkasje 
gekregen. 
 
Voor de voorjaarspuzzel zijn wel erg weinig inzendingen binnengekomen, het waren er slechts acht.  
Onder de acht inzenders heeft Hedi Lever de 3 prijswinnaars getrokken. 
 
Voor Hedi en natuurlijk Engel was het vandaag (31 mei) de laatste dag in de kantine want zij stoppen 
er mee. Hedi en Engel hebben 7 jaar de kantine met groot enthousiasme beheerd. 
Weet u wel wat zij allemaal deden ? Nou hier volgen de werkzaamheden: 
Woensdagmiddag, donderdagavond, algemeen onderhoud en evenementen stonden zij in de 
kantine. De wc’s in de kantine en de wc’s in het toiletgebouw worden door Hedi schoon gemaakt. 
Er moet natuurlijk iets te drinken zijn in de kantine nou dat wordt ook allemaal gehaald. 
Engel was de technische man die heeft gezorgd dat we led verlichting in de kantine hebben gekregen 
ook heeft hij gezorgd dat er nu een container achter de kantine is gekomen. 
Hij heeft verzorgd dat we een nieuwe verwarmings ketel in de kantine hebben gekregen en ook het 
dak is op zijn verzoek vernieuwd tevens zijn er op zijn verzoek een nieuwe vriezer en een koelkast 
aangeschaft en er is nieuwe vloerbedekking in de kantine aangebracht. Engel houdt ook in de gaten 
dat op de openbare plekken van ons complex de boel schoon en opgeruimd blijft.  
Op woensdag middag kon u groen afval brengen en u raad het al dat verzorgde Engel. 
Er werd ook gezorgd voor de voorraad papier en inkt cartridges voor de printer. 
En wat dacht u van het jaarlijks visbakken, Engel ging naar IJmuiden haalde de verse vis en 
verzorgde dat er gebakken kon worden, Hedi maakte de salades en hapjes en maakte het gezellig in 
de kantine. En wat denkt u van het paaseieren zoeken de Nieuwjaars receptie dat werd allemaal door 
hen gedaan. 
Nou ik zal best nog wel iets vergeten hebben maar u begrijpt Engel en Hedi hebben veel werk verzet 
en hoe moet dit nu in de toekomst ??? 
 
De oplossing van de tekst van de woordbalk was. 
                                     

Na winter komen er nu zomerse sferen 

 

Allemaal van Harte Gefeliciteerd  
              
 

De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw 
 
 
 
 
 

De volgende gelukkigen zijn : 
 

1.   F. van Vessem         tuin 84 

2.   IJ. Kleijhorst          tuin 13 

3.   P. van Staveren   tuin 26 
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