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NIEUWSBRIEF  “de Duinpieper” 
Volkstuindersvereniging Zandvoort 

De Duinpieper!                     Februari 2019 

Deze nieuwsbrief zal 4x per jaar in uw mailbox verschijnen en op de website. 
 Om u snel op de hoogte te houden van alles wat er in de vereniging speelt, zult 
u regelmatig mededelingen en updates in uw mailbox vinden, zo blijft u op de 
hoogte! 

Welke handige tuinder kan helpen? 
Op de eerste èn tweede parkeerplaats zouden we 
heel graag dit soort informatie borden plaatsen.  

De huidige info-borden zijn er erg slecht aan toe 
en dit is natuurlijk een schitterende vervanger! 

Er is dan plek voor posters voor de activiteiten, 
aankondigingen, formulieren en ook kan er een 
gedeelte gereserveerd worden voor  
“vraag en aanbod” van de leden. Ideaal dus! 

Nu alleen nog een handige tuinder/timmerman  
die het een uitdaging vindt om ze te maken. 

Wie o wie? We horen het graag! 
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De vrijwilligers van de kantine zijn in deze samenstelling één jaar samen.  
Gefeliciteerd! 
Om dit te vieren zijn de harde werkers samen uit eten geweest. Zo konden ze 
even opladen voor alle activiteiten aan het eind van het jaar:  
Kerst-Bingo, Sjoelen, Kerststukken maken, Kerstdiner met de kaartclub,  
Nieuwjaarsreceptie….noem het maar op... 
Deze kanjers draaien hun hand er niet voor om!  
Met veel enthousiasme zorgen ze ervoor dat alles op rolletjes draait.  
Wat fijn dat de vereniging zoveel enthousiaste vrijwilligers heeft. 
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Van de Voorzitter 
 
Zie hier alweer de eerste nieuwsbrief van 2019. VTVZ heeft een bewogen 2018 achter de rug. Wij staan stil 
bij de mensen die ons zijn ontvallen en in onze herinnering zullen blijven en zijn er trots op enkele leden tot 
erelid te hebben kunnen benoemen vanwege de vele werkzaamheden en verdiensten, die zij hebben verricht 
tijdens hun lidmaatschap en nog steeds doen. 
 
De bestuurswisseling moet ook genoemd worden en is tot onze spijt met enig rumoer gepasseerd. Daarnaast 
zijn er leuke initiatieven ontwikkeld zoals bijvoorbeeld het aanbieden van overtollige spullen en groenten  ter 
hoogte van tuin 3 en het opleuken van de kantine. 
De distributie door vrijwilligers in het najaar van 2018 van de gigantische hoeveelheid potgrond, mestkorrels 
etc. mag zeker hier niet onbenoemd blijven, allen dank hiervoor! 
 
Het bestuur heeft dan ook veel zin in het jaar 2019. Volle kracht vooruit dus!! 
Wij verwelkomen alle nieuwe tuinleden en wensen hen veel succes bij het tuinieren. 
 
Zoals u weet is het bestuur versterkt met een nieuwe penningmeester, Sheila Meier, die op kundige wijze is 
ingewerkt door Peter Bodamèr.  
Er komen ook aanmeldingen binnen voor versterking van commissies en dat is een goed begin voor het  
nieuwe jaar. Nog steeds zoeken wij enkele bestuursleden voor vooral de functies tweede secretaris en  
tweede penningmeester. Ook zouden wij graag een redactie (PR & post) commissie willen instellen om de 
communicatie met de leden verder te moderniseren, te verbeteren en uit te breiden.  
Dus: heeft u zin samen te werken met uw collega tuinleden dan kunt u zich bij het bestuur melden. 
 
Het bestuur is ook begonnen met vernieuwingen/verbeteringen van diverse randzaken zoals het  
energiecontract, automatisering, aanpassingen in de kantine etc. Er zullen gesprekken gaan plaatsvinden met 
de Gemeente Zandvoort over o.a. het actualiseren van het huurcontract van het complex en wat daar  
allemaal bij komt kijken. 
 
Wat prioriteit heeft is het aanpakken van de verwaarlozing van een aantal tuinen. Het lijkt erop of het  
sommige tuinders minder interesseert om de tuin netjes te maken en te houden of het niet zonder hulp  
kunnen. Juist in tijden dat het groeiseizoen is afgelopen kan men hieraan werken. Wij nodigen tuinleden uit, 
die hierbij hulp nodig hebben, dit aan het bestuur te melden zodat we samen tot een oplossing kunnen  
komen. 
 
Er zijn veel klachten binnengekomen over te hoog groeiende bomen van naastgelegen tuinen van onze  
leden, die problemen geven bij het groeien van gewassen en vermindering van licht en zon. De wortels  
beletten de groei van allerlei gewassen bij uw buren! Natuurlijk zijn bomen belangrijk op het complex, maar 
ook bomen hebben onderhoud nodig (snoei) en mogen, volgens de huurovereenkomst, niet te hoog zijn.  
Ook staan er veel bomen te dicht op de erfgrens met de buren, hetgeen niet is toegestaan volgens het  
huurcontract met de Gemeente en het Huishoudelijk Reglement. Als lid van de VTVZ heeft u zich daar  
natuurlijk aan te houden, u heeft er immers voor getekend. 
 
Gaarne ziet het bestuur dat alle tuinders met een boom op de tuin, kritisch gaan kijken naar deze bomen en 
overgaan tot snoeien of verwijderen, vooral als zij dicht bij uw buren staan. Daarbij dient u ook te bedenken 
wat de kosten zullen zijn, die op u verhaald zullen gaan worden, als u de tuin verlaat.  
Dit jaar gaat de Tuincommissie hier extra aandacht aan besteden. Ook hierbij kunt u het aan het bestuur  
melden als u hulp nodig hebt. 
 
Dan rest mij u te wijzen op de mogelijkheid met leden van het bestuur contact op te nemen via de  
mailadressen vermeld op de website. 
Ik wens u allen een mooi jaar en een goede groei! (ijs en weder dienende!!!) 
Van de voorzitter, Dirk Koper. 
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Vacatures: 
2de SECRETARIS, PENNINGMEESTER  
& COMMISSIES 
  
Om onze vereniging op rolletjes te laten lopen is 
een actief bestuur erg belangrijk. De voorzitter, 
vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de  
dagelijkse gang van zaken en het besturen van de 
vereniging.  
 
Om het bestuur compleet te maken wordt er  
gezocht naar een 2de secretaris en een  
2de penningmeester. Ook voor de diverse  
commissies wordt er gezocht naar vrijwilligers. 
   
2de Secretaris (in het kort) 
De secretaris voert de briefwisseling uit naam van 
en zoveel mogelijk in overleg met het bestuur,  
verzorgt het uitschrijven van vergaderingen die in 
overleg met de voorzitter worden vastgesteld.  
De secretaris berust de zorg voor het archief en 
houdt aantekening bij van alle genomen besluiten 
van de bestuurs- en algemene vergaderingen en 
van het in- en uitschrijven van leden. 
 
(2de) Penningmeester (in het kort) 
De penningmeester beheert de  
financiën van de tuindersvereniging, draagt zorg 
voor het innen van de gelden en het doen van alle 
betalingen. De jaarrekening en de begroting wor-
den door de penningmeester voorgelegd in de  
algemene ledenvergadering. 
 
Commissies 
Voor de Inkoop- en Tuincommissie wordt gezocht 
naar tuinders die zich hiervoor willen gaan  
inzetten. Heeft u kwaliteiten die u graag voor de  
vereniging wil inzetten? Heeft u oog voor tuinon-
derhoud en zit u vol met ideeën hoe dit beter kan? 
Bent u een kei van een inkoper die goed kan on-
derhandelen over prijzen en producten? Wilt u de 
tuinwinkel bemannen en leuk inrichten of wilt u 
helpen met de post bezorgen?  
 
Meld u aan en doe met ons mee! 
Aanmelden kan via: 
secretaris@VTVZandvoort.nl 
 
Meer informatie is te vinden op: 
www.VTVZandvoort.nl 
 

Wens van de nieuwe Penningmeester 

Binnenkort krijgt (of heeft) u de factuur voor het  
lidmaatschap, tuinhuur etc. weer in de  
brievenbus/mailbox. 

Om het werk van onze nieuwe Penningmeesteres 
(bestaat in het woordenboek!) wat prettiger te 
maken heeft zij een grote wens:  

• Graag uw tuinnummer vermelden bij de  
betaling van uw landhuur/contributie/bestelde 
zaden etc. als u Tuinlid bent. 

• Graag uw naam van inschrijving+ het woord 
RECREATIE vermelden in het veld ‘ betalingsin-
formatie ‘ bij de betaling van uw contributie als 
u Recreatielid bent.  

• Graag het tuinnummer + het woord HULP ver-
melden bij de betaling van uw contributie als u 
Hulptuinder bent. 

• Graag uw naam van inschrijving + het woord 
KANDIDAAT vermelden bij de betaling van uw 
contributie als u Kandidaatlid bent.  

Helpt u mee om haar wens te vervullen? 
Alvast heel veel dank!  

mailto:secretaris@vtvzandvoort.nl
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WIST U DAT…….. 

...in 2019 het achterste gedeelte van de tuin  
aangewezen is voor de aardappelteelt? Controle 
zal plaatsvinden door de Tuincommissie in  
verband met controle van de overheid om  
wisselteelt te eisen vanwege de beruchte  
aardappelziekte (Phytophthora). Bij overtreding 
zal de aardappelteelt worden verboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...de vereniging er 3 ereleden bij heeft? 
Deze tuinders zetten zich al jaren tomeloos in 
voor de vereniging. Het werd dus hoog tijd om 
hen eens in het zonnetje te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de foto ziet u rechts ook de winnaar van de  
Gouden Schoffel: een waarderingsprijs voor de  
tuinder die, naast een prachtige tuin, zich ook  
enorm inzet voor de vereniging! 

…. De evenementencommissie graag uw ideeën 
hoort? Heeft u een leuk idee voor een activiteit? 
Loop dan eens naar binnen bij de kantine, de 
evenementen-vrijwilligers zien u graag. 

 
…. Er in 2019 alweer 5 nieuwe kandidaten zich 
hebben aangemeld voor een eigen tuin? 
Moestuinieren is populairder dan ooit! 
Ruim 60 procent van de Nederlanders wil het 
liefste groenten en fruit uit eigen tuin.  Dat blijkt 
uit het grootste Europese tuinonderzoek dat is 
uitgevoerd in zeventien landen in opdracht van 
een grote tuinwinkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

….het erg belangrijk is dat de toegangshekken op 
de juiste manier worden afgesloten? 

Zorg ervoor dat de pen onderaan het hek in het 
gaatje in het wegdek zit. Deze pen dient te  
voorkomen dat de schoot afbreekt wanneer er  
tegen het hek wordt geduwd. 

Staat er één of geen auto op de parkeerplaats? 
Sluit dan vast het hek achter u, die ene tuinder 
die er nog wel is kan tenslotte niet het hele  
tuincomplex overzien. Zo houden we ongenode 
gasten (en herten!) buiten. 

Alle tuinders hebben tenslotte gewoon een  
sleutel van het hek dus iedereen kan erin of  
eruit, óók als het hek al dicht is.  

Indien uw sleutel niet goed werkt, kunt u dat 
melden bij de secretaris. 

…. Dat de VTVZ ook een Facebook pagina heeft? 

Dit is een pagina opgezet door een tuinder,  
voor alle tuinders en geïnteresseerden in de  
Volkstuindersvereniging Zandvoort. Je kan hier  
vragen stellen, foto’s en momenten delen,  vraag 
en aanbod, tips en trucs etc.  

Neem eens een kijkje en doe mee!  
Facebook: Volkstuindersvereniging Zandvoort 
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Algemeen tuinonderhoud 

Volgens het Huishoudelijk Reglement zijn de  
tuinders verplicht om mee te helpen met het  
Algemeen (gemeenschappelijke) Onderhoud aan 
het tuincomplex. Uiteraard mogen ook hulptuinders 
en kandidaat- en recreatieleden meedoen  
als zij dat leuk vinden. U bent van harte welkom! 
 
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 onderhoud is op zaterdagen van 10.00 tot 12.00 
uur. Bent u verhinderd dan kunt u terecht op één 
van de inhaaldagen.  
U wordt 15 minuten voor aanvang verwacht. 
 
Het algemeen tuinonderhoud is verplicht voor alle 
tuinleden jonger dan 75 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. 
 
Geplande data: 
Zaterdag 13 april   Tuin nr: 71 t/m 88 
Zaterdag 11 mei    Tuin nr: 89 t/m 104 
Zaterdag 8 juni    Tuin nr: 1 t/m 17 
Zaterdag 6 juli    Tuin nr: 18 t/m 34 
 
Maandag 26 augustus  
Inhaalavond van 19.00-21.00 uur. 
 
Zaterdag 7 september   Tuin nr: 35 t/m 52 
Zaterdag 28 september  Tuin nr: 53 t/m 70 
 
Maandag 7 oktober  
Inhaalavond van 19.00-21.00 uur. 

Bent u verhinderd?  
Meld dit dan tijdig bij de voorzitter: 
Dirk Koper Voorzitter@VTVZandvoort.nl 

 
 

Extra "snoei" (zater)dagen 
Omdat de blaadjes van de bomen zijn kan er beter 
gesnoeid worden, daar maken we dus graag gebruik 
van. Helpt u mee? Iedereen is van harte welkom, 
ook inhalen kan op deze zaterdagen! 
(data volgen) 
Er wordt gezorgd voor warme chocomel….. 

 
 

Tuinwinkel 
Verkoopprijzen 2019 
  
POTGROND 70 LITER  € 5,- 
POTGROND 40 LITER  € 3,- 
KOEMESTKORREL 25 KG € 11,- 
KOEMESTKORREL 25 KG CULTERRA(10-4-6) € 17,- 
PATENTKALI PER 5 KG € 6,- 
SUPERFOSFAAT PER 5 KG € 6,- 
ASEF 12-10-18 PER 5 KG € 6,- 
KIESERIT PER 2 KG € 3,- 
KALKAMMONSALPETER PER 2 KILO € 3,- 
TONKINSTOKKEN 2,70 METER PER STUK € 1,50 
RONDE PALEN 140 CM LENGTE PER STUK € 3,- 
SCHAALDELEN 3,60 METER € 7,- 
TURFMOLM 40 LITER € 4,25 
PERSBAAL TURF 150 LITER PER STUK € 8,- 
 
ALLEEN TEGEN CONTANTE BETALING,  
ER IS GEEN PIN! 
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Hoge bomen snoeien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred Blom en Koos van Duinen hard aan het werk…. 

Zoals de voorzitter eerder al vertelde, zal het 
bestuur in samenwerking met de Tuincommissie  
dit jaar gaan controleren op te hoge bomen op  
het tuincomplex. 

Natuurlijk zijn bomen belangrijk op het complex, 
maar ook bomen hebben onderhoud nodig (snoei) 
en mogen, volgens de huurovereenkomst, niet te 
hoog zijn. 
 
Ook staan er veel bomen te dicht op de erfgrens 
met de buren, hetgeen niet is toegestaan volgens 
het huurcontract met de Gemeente en het  
Huishoudelijk Reglement. Als lid van de VTVZ heeft 
u zich daar natuurlijk aan te houden, u heeft er  
immers voor getekend. 
 
Het is goed om te zien dat een aantal tuinders al 
een begin heeft gemaakt. Doet u mee? 
 
Indien u niet weet hoe u moet beginnen, of hulp 
nodig heeft, schroom dan niet om dat te vragen! 
Neem even contact op met het bestuur, zij kunnen 
u op weg helpen, advies geven of in contact  
brengen met een vrijwilliger die, samen met u, de 
handen uit de mouwen wil steken. 
 

Arbitrage commissie 
 
Bedroefd hebben we vorig jaar afscheid genomen 
van dhr. Cees Wester, na een lang ziekbed overleed 
hij op 12 december 2018. 
Cees heeft heel lang een tuin gehad bij onze  
vereniging en heeft zich daarna vol overgave  
ingezet als lid van o.a. de Arbitrage commissie 
waarvoor we hem natuurlijk erg dankbaar zijn!  
 
Omdat de vereniging een voltallige Arbitrage  
commissie nodig heeft, is het bestuur op zoek  
gegaan naar nieuwe vrijwilligers. En met succes! 
 
De heer Bullee zal voortaan worden bijgestaan door 
de heer Willem van Duijn en de heer Willem Pen-
nings. Beide gerenommeerde en geliefde medetuin-
ders die deze taak zeer serieus nemen. 
 
Fantastisch dat zij dit gaan oppakken; wij wensen 
hen veel succes en plezier in hun nieuwe taak! 
 
 

Nieuwe Tuinders! 
 
 
 
 
 
 
 

In 2019 zijn er zes tuinen vrij gekomen. We wensen 
de nieuwe tuinders veel succes en heel veel  
tuinplezier! 
 
Schroom niet om je medetuinders om advies te  
vragen. We helpen jullie graag op weg! 
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KLAVERJASSEN Op donderdagavond vanaf 20.00 uur (september t/m april). 

JEU DE BOULES Er is een heren– en een damesteam. De heren spelen op woensdag vanaf 
14.00 uur, de dames spelen om de week op zaterdag vanaf 13.30 uur. 

PAASEIEREN ZOEKEN Maandag 22 april, meer informatie volgt op de website, in de kantine en 
de informatieborden. 

ALV VOORJAAR  Zaterdag 25 mei om 10.00 uur in de kantine.   
(Algemene Leden Vergadering) meer informatie volgt op de website. 

Voorstellen inleveren ALV Uiterlijk 10 mei kunt u schriftelijk voorstellen inleveren om op de ALV te 
behandelen. Voorstellen die ná die tijd worden ingeleverd kunnen niet 
worden besproken.  

PLANTJES / ROMMELMARKT Zaterdag 1 juni, meer informatie volgt op de website, in de kantine en de 
informatieborden. 

BBQ Zaterdag 15 juni, meer informatie volgt op de website, in de kantine en 
de informatieborden. 

VISMAALTIJD Zaterdag 5 oktober, meer informatie volgt op de website, in de kantine 
en de informatieborden. 

SJOELEN Zaterdag 19 oktober, meer informatie volgt op de website, in de kantine 
en de informatieborden. 

AGENDA 2019 

De bestelde zaden zijn geleverd en liggen klaar in 

de kantine! Zegt ‘t voort, zegt ‘t voort…. 

Was u te laat met bestellen? Geen nood! Garant zaden 

heeft een handige website waar u zelf kunt bestellen. 

http://www.garantzaden.nl/
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Voorjaarsschoonmaak! 
Krijgt u al lentekriebels? Zin in de voorjaarsschoonmaak? Lekker even de tuin ontdoen van  
overtollige spullen? U kunt uw grofvuil ook bij het tuincomplex laten ophalen. U zet het dan bij de ingang 
aan de voorkant bij de bunker, aan de buitenkant van het complex. 

Om een afspraak te maken om grofvuil op te laten ophalen:  
www.gpgroot.nl/afvalinzameling/gemeentelijke-inzameling/grofvuil-aanmelden of bel naar 088-4721112. 
Een verzoek tot ophalen geschiedt altijd in overleg met de ophaaldienst.  

Opgehaald wordt alleen grof huishoudelijk afval dat niet in de rolemmer past en dat niet via een aparte 
aanbiedmogelijkheid moet worden aangeboden. Tevens wordt ook tuinafval meegenomen, mits gebun-
deld en ingekort tot een bepaald formaat. (1.5 m bij 0,5 m) en niet zwaarder dan 25 kg per pakket. 
U mag niet alles na aanmelding als grof huishoudelijk afval aanbieden. 
Veel stoffen moeten apart worden ingeleverd bij de plaatselijke brenglocaties en / of regionale milieu-
straten. Het betreft de volgende stoffen: 
restafval / huisvuil groente-, fruit- en tuinafval, klein Chemisch Afval, oud papier en karton. 
glas en vlakglas,  kunststof verpakkingen, textiel, elektrische en elektronische apparaten  
(voor apparaten boven de 10 kilo moet u een aparte afspraak maken via de meldlijn, anders inleveren bij 
een van de milieustraten of bij de leverancier), 
bouw- en sloopafval verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine 
kleur, zoals tuinmeubelen of tuinhout/tuinvuil dat niet is ontdaan van aanhangende grond of wortelstob-
ben bomen, boomstompen, bielshout zand, grond en grind, auto- 
onderdelen, accu’s, steenwol of glaswol, asbest en asbesthoudend 
materiaal bedrijfsafval, geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, 
drums, bussen, zakken en dozen,  
auto-, motor-, fietsbanden, bitumen-houdend afval, grote metalen 
voorwerpen. 

Meer informatie vindt op www.zandvoort.nl 
VOLKSTUINDERSVERENIGING 

ZANDVOORT 

Adres: 

Postbus: 

Postbus 518  

2040 EA Zandvoort 

Duinpieperpad 2  

2041 XZ Zandvoort  

Tel. 023 5719630 

Voorzitter: Dirk Koper 
Voorzitter@VTVZandvoort.nl 

 
Vice-voorzitter: Marc van Hes 

Vice-voorzitter@VTVZandvoort.nl 
 

1ste Secretaris: Jolanda Meier 
Secretaris@VTVZandvoort.nl 

 
Penningmeester: Sheila Meier 

Penningmeester@VTVZandvoort.nl 

Dagelijks bestuur: 

Website: 

www.VTVZandvoort.nl 

http://www.gpgroot.nl/afvalinzameling/gemeentelijke-inzameling/grofvuil-aanmelden
http://www.zandvoort.nl

