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Wij feliciteren de volgende 41 jarigen in het 2e kwartaal van 2016 
 

Naam         Straat            Tuin 

 
 

  3-4   Bont         A.J.v.d Moolenstraat  

14-4   Kremer   (hlp. T.8)    Lorentzstraat  

15-4   Soolingen       Tollensstraat  

15-4   Kruif         de Favaugeplein     95 

16-4   Beekhuys       v.Lennepweg  

19-4   Jonker        Lorentzstraat  

22-4   Tijl          Keesomstraat      71 

22-4   Drommel       A.J.v.d.Moolenstraat     7 

29-4   Regragui-Oldekamp    Linnaeusstraat  

30-4   Boer         Burg.Engelbertsstraat   70 

30-4   Walther        Darwinhof       35 

  3-5   Wid         Willemstraat  

  4-5   Bullee (lid v verdienste)  Prof.Zeemanstraat  

  6-5   Heide        Keesomstraat      60 

  7-5   Bruijnzeel  (hlp.T.97)   Jan Koperstraat  

13-5   Bluijs         Witte Veld       73 

21-5   Hoogendoorn      Weimarweg      41 

21-5   Koekelt   (hlp. T.42)    Dr.J.G.Mezgerstraat  

22-5   Ter Doest       v.Speijkstraat  

25-5   Koning        Vondellaan       80 

26-5   Mije         Treubstraat       56 

26-5   Graaf         Celsiusstraat  

26-5   Reewijk-Vries      Fahrenheitstraat     90 

28-5   Schmidt        Brederodestraat     91 

29-5   Wolbeek       Lorentzstraat      55 

  2-6   Schie  (hlp. T.21)     Kanaalweg  

  2-6   Bos         Piet Leffertsstraat    21 

  2-6   Loos         Keesomstraat      10 

  3-6   Loos         Flemingstraat      53 

  3-6   Diependaal       Dr C.A. Gerkestraat  

  4-6   Hoogendijk       Lorentzstraat      79 

  4-6   Spruit   (hlp t. 11)     Curiestraat  

  6-6   Mije  (hlp. T. 56)     Treubstraat  

16-6   Paap  (hlp. T.101)    Brederodestraat  

21-6   Balas         Leeuwerikenstraat    85 

21-6   Meier         R.Ketellapperstraat    72 

21-6   Zwart .        W.Gertenbachstraat    51 

23-6   Joustra        Wilhelminaweg  

23-6   Kerkman       Lorentzstraat  

26-6   Schuiten       Helmerstraat      65 

27-6   Jong         Lorentzstraat      92  
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ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD 2016 

 
 

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    16 april  Tuin nr: 35 t/m 52 

Zaterdag    14 mei   Tuin nr: 53 t/m 70 

Zaterdag    11 juni     Tuin nr: 71 t/m 88 

Zaterdag      9 juli     Tuin nr: 89 t/m 104  

 

Maandag    29 aug.       Inhaalavond 

  

Zaterdag       6 aug.     Tuin nr:    1 t/m 17 

Zaterdag    17 sept.     Tuin nr:   18 t/m 34 
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T.V.  sportbeelden op de laatste zondagmiddag in januari. 
 
Op deze zondag was er helaas ook sprake van een bijzonder onhebbelijke middag met zodanig 

onbehaaglijke, koude en vaak grauwe regenval, dat men eigenlijk onontkoombaar in veel gevallen 

veroordeeld was tot t.v. kijken e.d. Nou, leuk hóór! 

Er was schaatsen uit Noorwegen (?). Vorm van hardrijden – twee schaatsers tegelijk streden tegen 

elkaar. Duurde even voordat allen waren geweest. Waarom niet allemaal tegelijk?  

De onderlinge verschillen kunnen nooit groter of kleiner worden (500 / 1000 m).  

Velen binnen 1 seconde tijdverschil in eindrangschikking…..  

Enkelen eindigden in de baan-boarding zonder herkansing. Er was geen jury beoordeling zoals bij 

kunstschaatsen en zo. ‘t Ging echt om de snelste tijd  ! 

Even later ‘s middags bleken er springpaarden in Amsterdam over hekken heen te springen en zo 

snel mogelijk.  

Festijn: Jumping Amsterdam. Dat gaat niet altijd goed en er vallen daarbij nogal wat balken op de 

grond. Liggen kennelijk niet goed vast!  

Dat had dan meteen gejuich of hoorbare spijt op de tribune tot gevolg. Hier eveneens onderlinge 

verschillen van 0,01 sec. in zgn. barrages.! 

Overigens: sportiever zou het zijn als ruiters/amazones zélf over die hekken heen springen mét of 

zónder paard op hun rug In het verleden stonden er militairen naast die hindernissen om de balken 

terug te leggen.  

Zonder bewapening maar dat is tegenwoordig niet meer. Dat is nu dus voorbij.  

Veldrijden op de fiets in de modder en op ’n raar parcours met kuilen en bochten.  

Vreemd met al die kunstmatige belemmeringen en stagnaties. Wie bedenkt zo’n tracé? Eén fiets had 

stiekem zowaar een motortje in het frame.  

Mechanische doping…..Uniek. Toekomstverwachting?!? 

Eerder was er deze zondag de tennisfinale in Melbourne. De heren finale had een voorspelbaar 

resultaat maar toch eerst alle sets afwerken…. Blijft vreemd dat als een speler in het net serveert de 

“supporters” van de ándere speler juichen!  Sportief?!?  Juich als je favoriet zélf goed scoort!  

Bij de dames daags tevoren was er wél “sensatie” omdat oud-gediende Serena Williams zowaar 

verrassend de damesfinale verloor.  

 

Ooit sprak een spelleider over háár en d’r zusje Venus in een commentaar van “de heren 

Williams”….)! Hun reactie daarop was: . “We are not amused and we don ’t like such a reaction….!” 

Zij verloor deze -finale van een wél charmante Duitse nieuwe –ster.  

En vanmiddag waren er na het dames schaatsen 3 winnaressen die alle drie naast elkaar op een 

ere schavot stonden voor de huldiging. Ná de bloemen stonden zij spontaan sámen en tegelijk op de 

middelste –verhoging. Dat ging gelukkig zonder kans op instorten daarvan. Goed!        

Tot zover deze impulsieve impressie van deze noodgedwongen “t.v. –middag”. Voortaan toch graag 

betere weersomstandigheden op m.n. zondagen om dan buitenshuis te kunnen vertoeven.  

Of om als VTVZ’er/-ster op of nabij het -complex of elders in de vrije natuur te kunnen zijn en met 

actievere bezigheden dan passief naar opgedrongen t.v. beelden e.d. te (moeten) kijken. 

Tenslotte was er ’s avonds voetballen op de t.v. Feijenoord verloor voor de 5e maal achtereen. 

Ajax raakte koppositie kwijt aan P.S.V. In ‘t Heitelan’ was de derby Cambuur – Heerenveen.  

Bij het kijken naar die samenvattingen ziet men toch wel veel spelers waarvan hun scheerapparaat 

kennelijk kapot is en/of geen tijd hebben om dat rigoureus of optimaal te gebruiken. Herkenbaar en 

symptomatisch? En echte Hollandse namen zoals bijv. Jansen en Pietersen hoor je ook niet zo gauw  

meer …… 

 

30 januari     J.B.  

Onze Belgische tuinvriend. 
 
Eind december was onze vriend  op ons –complex en hij vroeg toen aan een oudere tuinder aldaar:  
“Hebt U ook last van geknal bij U in de buurt?”  
“KUNT U WAT HARDER PRATEN?  IK BEN DOOF!”   
“HEBT U OOK LAST VAN GEKNAL BIJ U IN DE BUURT ?!? ”   “HELEMAAL NIET !!!”  
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Gratis workshop: “Signaleren” voor alle Zandvoortse vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers zijn de ogen en oren van Zandvoort 

 

VIP-Zandvoort nodigt, in 
samenwerking met WegWijZ,  

alle Zandvoortse vrijwilligers uit om 
deel te nemen aan de workshop 
Signaleren!  
 

Zandvoort kent veel vrijwilligers, het 
vrijwilligerswerk wordt breed 
gedragen.  

Daar zijn we allemaal trots op! 

De vrijwilligers spelen een belangrijke rol wanneer het op signaleren aankomt; zij staan in 
direct contact met de mensen.  

Zij kunnen zien en horen hoe de mensen leven, en in welke omstandigheden. Vrijwilligers 
zijn als het ware de ogen en oren van Zandvoort. 

Maar wat houdt dat signaleren nu precies in, wat kunnen vrijwilligers allemaal tegenkomen 
en waar kunnen zij dan naar doorverwijzen? 

VIP-Zandvoort organiseert i.s.m. WegWijZ een informatiebijeenkomst Signaleren. WegWijZ 
is een netwerk van professionals werkzaam in de gezondheidszorg en welzijnswerk in 
Zandvoort. 

De bijeenkomst wordt geleid door ouderenadviseur Astrid Zoetmulder en Anoek Weijers 
wijkverpleegkundige van Zorgbalans.  

Alle vrijwilligers zijn welkom, deelname is gratis. 
 

De bijeenkomst is donderdag 31 maart van 14:00 – 16:00 uur  
in Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55. 

Aanmelden kan via: Info@vip-zandvoort.nl of bij de receptie van Pluspunt: 023-5740330 

 

Dit stukje is geplaatst omdat we weten dat er wel veel vrijwilligers onder de VTVZ leden zijn.  (Red.) 

 

 

Van de Tuincommissie 
  

Beste Tuinders, 
  

Ook dit jaar moet de tuincommissie weer de tuinen controleren. 

In de laatste tuinderspraat staat waarop gecontroleerd gaat worden. 

Gelezen? 

Dus dan weet u waar het om gaat. 

Na 1 mei beginnen we met controleren.  

Maak het u zelf niet moeilijk, doe gewoon die dingen waaraan  

gehouden moet worden, daarna is het lekker genieten op uw tuin. 

 

p.s. 

Er zijn nieuw palen en schaaldelen te koop bij de vereniging, zodat u de  

voorkant van de tuin "Uw visite kaartje" een mooi, schoon en strak  

aanzicht kunt geven. 

                                                                                     De TC. 

1.  Op tu inen die na 1 mei  
nog niet  teeltk laar z i jn.  

2 .  Sterk verwaar loosde 
tuinen,  tuinen met 
bouwafval ,  glas en 
plást ic .  

3 .  Tuinen met  onkruid als  
kweek,zevenblad,  
heermoes en brandnete l .  

4 .  De voorkant van de tuin 
moet z ichtbaar net jes 
z i jn.  

5 .  Hoge bomen en hagen 
worden aangetekend.  

6.  Tuinen met  weinig 
act iv i te i ten zu l len worden 
aangetekend .  

 

Niet gelezen ? 

Hier onder staat het nogmaals 
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Twee watertorens (door Harry Opheikens) 

 
Toen ik dit onderwerp koos voor mijn 10de verhaal in uw blad, bedacht ik 
me: “hoeveel gemeentes in Nederland kunnen zeggen dat ze twee 
watertorens hebben gehad?”. Misschien moesten er na de oorlog wel 
watertorens hersteld worden, maar echt helemaal een nieuwe?! 
Met de één weten we wat er gebeurt is, over de ander zijn al jarenlang 
discussies wat er mee te gaan doen, terwijl het de kwaliteit van de 
watertoren niet ten goede komt.. 
 
De eerste watertoren (1913-1943) 

Als baken voor de schepen op zee 
heeft vanaf 1798 de vuurboet 
dienst gedaan, maar met de komst 
van veel hoogbouw (hotels) begon 
de Vuurboet een beetje in het niet 
te verdwijnen en was het niet echt 
meer geschikt als leidraad voor de 
schepen op zee. In 1906 werd 
deze dan ook gesloopt voor de 
somma van fl. 89,00 door Gerrit 
Kerkman. 
 
Een ander baken was nodig. 
Tenslotte werd er in die jaren nog 
ruimschoots gevist met de toenmalige Bomschuiten en vanuit zee is 
een herkenbaar baken wel handig.  
Het feit dat de eerste watertoren gebouwd werd was niet specifiek om 
als baken te werk gesteld te worden, maar meer vanwege het feit dat 
de druk van de waterleiding niet hoog genoeg was voor de hotels in de 
omgeving. 
 
Op 28 juli 1912 werd de waterleiding officieel in gebruik genomen. Al 
vrij snel kwamen er klachten over de geringe waterdruk voor o.a. de 

hotels, maar ook voor bijvoorbeeld de brandweer. In die periode waren 
er nog geen motorpompen voor de brandweer. 
 
Zandvoort had een watertoren nodig. Deze werd gebouwd in opdracht 
van de gemeente Zandvoort, die daardoor kon bepalen dat bovenin een 
uitzichttoren met een soort horecagelegenheid moest komen. De bouw 
van de toren kostte uiteindelijk fl. 45.000,=. De bedoeling was dat de 
toren een trekpleister zou worden, zo dicht aan de kust. Er bestaan veel 
overzichtsbeelden vanaf de watertoren. De toren werd bijna volledig 

opgetrokken uit beton. De 
wenteltrap, ook in beton, had 
120 treden en er waren 3 
rustplaatsen. De toren werd 
voltooid op l juni 1913. In 1937 
werd de toren door de Turmac-
sigarettenfabriek voorzien van 
een uurwerk.  
 
Op 27 juli 1913 kwam de 
watertoren in gebruik. De toren 
werd in 200 dagen gebouwd 
door de “Hollandsche 
Maatschappij” uit Den Haag. De 
watertoren werd gebouwd op 
het toen hoogste punt van Zandvoort, waar de Vuurboet ook had 
gestaan. De toren was 40 meter hoog en bood een prachtig uitzicht 
richting zee, maar ook over Zandvoort, waar veel beeldmateriaal van 
terug te vinden is, o.a. in de vorm van ansichtkaarten. 
 

 

De Vuurboet 

 

 
De bouw in 1913 

 
Fraai uitzicht naar zee 
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Hoewel het de bouwstijl van toen was ben ik zelf van mening dat 
ik, ook al heb ik deze watertoren nooit meegemaakt, de eerste 
watertoren veel mooier vind dan de huidige. De watertoren stond 
niet alleen op een mooi punt, maar ook qua bouwstijl had het wel 
iets.  
 
De openingstijden van de uitzichttoren waren van 9 uur ’s 
ochtends tot een half uur na zonsondergang en de toegangsprijs 
bedroeg 10 cent. 
 
Dat de waterhuishouding niet allemaal vlekkeloos verliep bleek 
wel in de zomers van de jaren 1922 tm 1928, waarin het water 
het meest gewenst is, maar de toelevering slecht en men soms 
met een lege watertoren zat. Ook de brandweer had daardoor 
wel wat problemen. 
 
De oorlog 
In het kader van de verdediging van het westen en de bouw van 
de Atlantikwal langs de hele kust van Europa ging er veel aan 
bebouwing verloren en ook Zandvoort ontkwam daar niet aan. 
Zandvoort raakte 800 huizen en een prachtige watertoren kwijt. 
Op 17 september 1943 brachten onze toenmalige badgasten met 
12 dynamietladingen de watertoren tot ontploffing om 2 uur 
precies. We kennen allemaal wel de ‘fraaie’ fotoserie van het 
omvallen van de betonnen kolos en er is zelfs een filmpje van.  
 
Het duurde vervolgens nog drie maanden om het puin op te 
ruimen. De watertoren was steviger gebouwd, dan de slopers 
hadden bedacht. Het trieste van het verhaal is natuurlijk dat het 
achteraf al dat sloopwerk niet nodig was geweest, omdat de invasie heel ergens anders begon. Iedereen kent 
D-day. 
 
Eén grote kale strook bleef achter na de oorlog. Al het puin is toen gebruikt als ondergrond voor het circuit. Ook 
dat verhaal is bekend. 
 

 
Uitzicht naar de toekomstige plek van de watertoren vanuit de oude watertoren. 

 
De watertoren in zijn volle glorie 
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Op de plek waar de Watertoren ooit gestaan heeft is een plaquette geplaatst. 
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De tweede watertoren (1949-heden) 
Een kale kust was de troosteloze aanblik na de oorlog. De wereld moest hersteld worden, Nederland moest 

hersteld worden, Zandvoort moest 
hersteld worden. Hoewel ik natuurlijk niet 
van de vooroorlogse generatie ben en 
dus o.a. afhankelijk ben van het vele 
beeldmateriaal dat voorradig is, dan kan 
ik niet anders zeggen: Wat een 
fantastische bouwwerken stonden er voor 
de oorlog”. Velen van de generaties na de 
oorlog zullen dat ook zeggen. De sfeer en 
uitstraling van toen is na de oorlog bij 
lange na niet gehaald, ondanks dat je nu 
ook heerlijk langs de kust kunt wandelen 
en een prachtig uitzicht over zee hebt. 
 
Zoals gezegd, er moest veel hersteld 
worden en het liefst in een rap tempo. De 
visserij was al lang uit beeld en al voor de 
oorlog kwam het toerisme in bloei. Ook 
dat moest weer hersteld worden. 
Uiteraard was ook nieuwe bewoning 
nodig en…. Een nieuwe watertoren. 

 
De nieuwe locatie werd aan de Thorbeckestraat en is tussen 1949 
en 1951 gebouwd, in opdracht van de toenmalige burgemeester van 
Zandvoort, Mr. H.M. van Fenema (1948-1966), en de 
gemeenteraad. De watertoren is ontworpen door architect J. 
Zietsma. Deze toren heeft een hoogte van 48 meter en heeft twee 
waterreservoirs van 425 en 525 m³. Toenmalig directeur van de 
Zandvoortse waterleiding, dhr. Cense, was direkt betrokken bij het 
bouwproject. Het grootste belang was dat het niet herkenbaar zou 
zijn als een watertoren, maar vooral zou functioneren als een 
toeristische trekpleister. 
 
Op 26 februari 1951 werd het hoogste punt bereikt en ging de 
driekleur in top. De watertoren werd gezien als een, naast natuurlijk 
de waterhuishouding, een nieuw attractie vanwege het prachtige 

uitzicht rondom. Al in 
het begin van de 
watertoren kwamen 
meer dan 30.000 
mensen met de lift 
naar boven. Met de 
trap kon echter ook. 
Bovein was een 
restaurant gevestigd. 
 
Op 20 mei 1952 werd de watertoren officieel in gebruik genomen 
door de toenmalige commissaris der Koningin.   
 
Sinds 1985 is de watertoren voor 230.000 gulden eigendom 
geworden van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennerland. In het 
koopcontract werd toen bedongen dat Zandvoort de toren terug 
zou kopen als het zijn watervoorzieningsfunctie zou verliezen. 
Sinds het “functieloos” is vanaf de jaren 90 is de watertoren een 
flinke bron van discussies geweest. Uit veiligheidsoverwegingen 
werd het niet meer gebruikt als uitkijktoren. 
 
Veel ideeën zijn er op losgelaten met o.a. een appartementen-
complex tegen de watertoren aan, diverse woonbestemmingen 
dan wel recreatiemogelijkheden. Zelfs voor militaire oefeningen is 
het gebruikt, waarbij militairen van boven naar beneden gleden. 
Ondertussen raakte de toren aardig in verval. 

 
De watertoren in volle glorie 

 
De watertoren in aanbouw 
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In 1999 kreeg de toren de status gemeentelijk monument. De Nederlandse Watertoren Stichting heeft verklaard 
dat deze toren een rijksmonument moet worden, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. 
 
In mei 2001 heeft er een hevige brand gewoed, vermoedelijk ontstaan in het restaurant boven in de toren. Het 
restaurant is sindsdien gesloten. Toen ontstond de discussie over afbraak, maar de meeste mensen waren een 
voorstander van het laten staan van de toren. De top werd hersteld.  
 
In 2006 is de toren gekocht door een dochter van ING en een BV van de heer De Graaf die reeds voor zijn 
verzekeringsbedrijf een ruimte onderin de toren huurde. Zij waren voornemens een restaurant te openen in de 
toren. 
 
De radiozender ZFM heeft haar studio nog in de kelder van de watertoren gehad, maar in september 1999 zijn 
ze naar het Gasthuisplein verhuisd, waar ze inmiddels ook al een tijd niet meer zitten. 
 

 
 
Blik vanaf de huidige watertoren richting de plek van de eerste watertoren, jaren 50. 
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Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om de watertoren en het gebied daaromheen te gaan bebouwen, 
waarbij de Watertoren in het project opgenomen wordt. Er is een speciale Facebookpagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harry Opheikens 
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Beste medetuinders 
 
Tot onze verbazing stond er voor de kantinedeur plotsklaps een 

kunstkerstboom in doos. 

Aangezien we van de gemeente geen vergunning 

hebben gekregen voor een kringloop winkel 

verzoeken wij u vriendelijk doch dringend 

geen oude troep meer bij de kantine te 

dumpen en het zelf naar de kringloop winkel te 

brengen. 

Ook geen tuinstoelen of andere afgedankte dingen. 

Als u van mening bent dat u iets heeft voor de kantine meld u zich 

dan bij de kantine, dan kunnen we kijken of het inderdaad iets voor ons is. 

We zijn iedere woensdagmiddag aanwezig 

Kantine beheer 

 
 
 
Een vooruitblik op de uitslag van de enquete van 2015 
 

Waarom een enquête ? Deze vraag is voor mijn gevoel, voldoende uitgelegd.  

Maar voor de enkeling die het even kwijt was, heel kort samengevat, het bestuur is er voor alle leden 

van de vereniging en zij wil haar taak zo goed mogelijk vervullen, zodat alle leden optimaal gebruik 

kunnen maken van hun tuin en deel kunnen nemen aan alles wat de vereniging te bieden heeft. 

Dat vraagt om interactie met haar leden.. 

  

Mooie woorden, maar de praktijk, is die anders ? 
  

Een belangrijk onderdeel van de enquête was de vraagstelling naar verbeterpunten en /of 

opmerkingen. 

Deze vraag had een uitnodigend karakter, heel veel leden hebben daar dan ook gebruik van gemaakt 

om op deze manier een bijdrage te leveren aan een discussie over belangrijke zaken. Wat er 

uitspringt zijn zondermeer kritische opmerkingen over tuinen die minimaal voldoen aan 

verwachtingen die je mag veronderstellen waar aan een tuin moet voldoen volgens ons huishoudelijk 

reglement. Een veel geplaatste opmerking was dan ook dat het bestuur tegen het verval van tuinen, 

strenger moet optreden . 

  

Het bestuur hoopt in de komende algemene voorjaarsvergadering, met u te kunnen bespreken hoe 

en op welke wijze het probleem "verwaarloosde tuinen" aangepakt moet worden. Wellicht komen 

we dan met een creatieve oplossing, een die niet enkel uitgaat van wegsturen, maar een oplossing 

die een breder draagvlak heeft voor allemaal. 

Het bestuur hoopt dan ook dat de komende algemene voorjaarsvergadering door alle leden zal 

worden bezocht.  

Het bestuur zal een samenvatting maken van knelpunten die in de enquête naar voren kwamen, deze 

knelpunten zullen als toevoeging bij de agenda voor de vergadering worden bij gesloten. 

Dat er veel te bespreken is, wordt extra onderstreept door dat minimaal 75% van de leden de 

enquête heeft ingevuld, wij rekenen erop dat dit wordt overtroffen door 100% voor de komende 

vergadering. 

  
Hans Verbeek (interim voorzitter) 
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Het bestuur is heel erg blij met de respons en 
het enthousiaste meedenken van de leden.  
 
Er zijn veel overeenkomsten met betrekking tot 
de aangegeven verbeterpunten en  
onderstaande grafieken.  
De inbreng zal binnen de bestuursvergadering 
besproken worden. 
In de Algemene Leden vergadering in april zal 
terugkoppeling worden gegeven aan de leden. 
Op persoonlijke vragen zal het bestuur, te zijner 
tijd, met de desbetreffende inbrenger  
persoonlijk contact opnemen. 
Uiteraard bent u van harte welkom om zelf 
contact te zoeken via  
secretaris@vtvz.info mocht dit u te lang duren. 

. 
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1e zaai 
  
Als het spitten klaar is en je wilt zaaien, maak je een geul, vult die met compost vermengd met 

koemestkorrels, of hoornmeel, bloedmeel of lava. Een schepje per emmer compost.  

De maatschep zit in het pak. Het is te koop bij het tuincentrum.  

Wil je graag stalmest neem dan overjarige. Een halve emmer op een meter geul. Goed onderwerken. 

Paardenmest is niet zo geschikt het onttrekt stikstof aan de grond. En dat heeft de plant nodig om te 

groeien. Kun je makkelijk aan paardenmest komen composteer het dan. Dat is op een berg zetten 

met bladafval ertussen tot het kruimig is geworden, dan is het wel goed om te gebruiken. 

En nu maar zaaien of planten.  

De plantjes die vroeg worden aangeboden kunnen direct de grond in. Op zakjes staat de zaaitijd. 

Wees niet te snel, de grond mag niet te koud of te nat zijn. 

Koolplanten zet je op een halve meter uit elkaar, daartussen kunnen slaplantjes. Tegen de tijd dat de 

kool alle ruimte nodig heeft is de sla geoogst. Zet zo vroeg nog geen andijvie, ook al bieden ze het 

aan. Andijvie die een nachtvorstje krijgt schiet later onherroepelijk door zonder krop te vormen. 

Vorstgevoelige planten en zaden moeten wachten tot half mei. Dat heet; na de ijsheiligen, dan wordt 

redelijkerwijs geen vorst meer verwacht. 
Else Dudink 

 

Onze Belgische tuinvriend. 
 
Onze vriend bezocht recent ons –complex en toen vroeg een  tuinder aan hem:   
“Ken jij Frans?” 
Zijn antwoord:  “Ja, dat is mijn oom.”     
Tuinder: “Nee, ik bedoel of je Frans kunt spreken?”  
Onze vriend: “Natuurlijk  want  hij komt hier straks óók. ”  
Reactie  tuinder: “Nee hee!  Versta je Frans?       
“’ Ja zeker,  maar vooral  goed  als ie Nederlands spreekt….. “        
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders 
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Inzameling groenvuil 2016  

  

 

Om tegemoet te komen aan de veelgehoorde klacht van de leden t.a.v. 

het afvoeren van tuinafval, komt de tuincommissie met de volgende 

oplossing.  

  

  

    

De woensdagen tussen 14 en 18.00 uur.  

  

 

bij de kantine aan de ingang van het tuincomplex.  

  

Daar zal het afval onder toezicht in de grijze bakken worden verdeeld. 

(vol is vol)  

  

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.  

  

Deze regeling betreft dus uitsluitend de onderwerpen zoals beschreven 

bij punt 1.  

  

Wij hopen hiermee een eind te maken aan het snoeiafval probleem.  

 

De data kunt u ook vinden op onze site www.vtvz.info 
 

 

 

U kunt groenafval 

kwijt op alle  

Woensdagen 
 
 

Let op 
 
 
 

 
 
 
 

i.v.m het algemeen 

tuinonderhoud  

kan er op de 

onderstaande 

dagen geen 

gebruik worden 

gemaakt van de 

bakken. 
 

 

      18     april  

      11     mei  

        8     juni  

        6     juli  

        3     augustus 

      14     september 
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 OPENINGSTIJDEN  WINKEL-inkoopcommissie 2016 
 
De “winkel” van de Inkoopcommissie is op de onderstaande data en tijden geopend voor de verkoop 
van allerlei tuinbenodigdheden.  
 

Op onderstaande zaterdagen  van 11.00 uur tot 12.30 uur. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelen worden geleverd  tegen contante betaling en afgifte van een kwitantie. 

Prijzen??  Zie publicatie vitrines, kantine, garage, Tuinderspraat en op onze site. 

Wilt u op andere tijden iets kopen, dan kan dat alléén op afspraak met een v/d leden van de 

inkoopcommissie. 
Voor eventuele bestellingen of vragen kunt u terecht bij de leden van de Inkoopcommissie:   

Peter Bodamér tuin 88, Fred Blom tuin 104, Dick Langelaar tuin 102 en  

Henk Schuiten tuin 42. 

        De inkoopcie. 

 

 
    Verkoopprijzen 

 

   Potgrond  70 l.         €   4.00 

   Koemestkorrels 25 kg.      €   9.00 

   Koemestkorrels met 10-4-6   20 kg. € 14.00 

   Turfmolm per baal 150 liter    €   6.50 

   Patentkali per 5 kg.       €   4.00 

   Superfosfaat per 5 kg.      €   4.00 

   Asef 12-10-18  per 5 kg.      €   4.50 

   Kieserit  per 2 kg.        €   1.70 

  Kalkammonsalpeter per 2 kilo     €   1,70 

  Tonkinstokken 2.70 m per stuk   €   1.00 

  Ronde palen 130 cm / rond 6 cm  

 per stuk  €   3.00 

  Schaaldelen  3.60 m.      €   6.00 
 

 
Zaterdag               14 mei 
Peter Bodamèr 
 
Zaterdag               21 mei 
Henk Schuiten 
 
Zaterdag               28 mei 
Dick Langelaar 
 
Zaterdag              11 juni 
Fred Blom 
 
Zaterdag                 9 juli 
Peter Bodamèr 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag               2 april    
Peter Bodamèr 
 
Zaterdag               9 april  
Dick Langelaar 
 
Zaterdag             16 april 
Fred Blom 
 
Zaterdag             23 april 
Henk Schuiten 
 
Zaterdag             30 april 
Dick Langelaar 
 
Zaterdag                7 mei 
Fred Blom 
 
 
 

 

Wat is er allemaal  
te koop: 

Potgrond 

Koemestkorrels 

Kunstmest 

Turfmolm 

Tonkinstokken 

etc. etc. 

 



- 22 - 

 

Aardappel teelt !! 
 

Ook het komende jaar zullen velen weer aardappelen gaan telen op ons 
volkstuin complex en evenals voorgaande jaren zijn hier voorwaarden aan 
verbonden. U kunt/mag slechts 1/3e  van uw tuin(teeloppervlakte) hiervoor 
benutten en het a.s. jaar(2016) is het de bedoeling dat u hiervoor het 
achterste gedeelte van uw tuin benut. Indien u hiervan wilt afwijken, dan zult u 
een afwijkend teelplan voor de komende 3 jaar in moeten dienen.  
Dit ter voorkoming van problemen bij een eventuele controle van de Landbouwkundige dienst. Het 
teelplan levert u in bij het bestuur en de Tuincommissie wordt hierover geïnformeerd.  
Zij zien toe op de naleving van de reglementen aangaande de aardappel teelt en natuurlijk ook op 
vele andere zaken. 
 
Teeloppervlakte = het gedeelte van de tuin dat overblijft na aftrek van de oppervlaktes van het 
eventuele tuinhuisje, terras, berghok, kassen etc. etc., dus…….. het kan zo zijn dat u géén 7 meter 
van uw 21 meter lange tuin kan benutten als aardappelland, maar slechts b.v. 5 of 6 strekkende 
meters, net naar gelang hoeveel oppervlakte van uw tuin wordt ingenomen door eerder vermelde 
opstallen etc. 

Het bestuur 

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 18.00 uur tot 21.00 uur. 

 
Als proef voor het jaar 2016 is het in goed overleg met de buren, ook mogelijk om te starten  
om 17.00 uur met het gebruik van de motorpomp. 
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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Wetenswaardigheden gevonden op Internet 
 

 
 

'Volkstuin goed voor geest en gezondheid' 

Stedelingen kunnen baat hebben bij een volkstuin. Elke week een half uur tuinieren verbetert hun 
humeur, zelfvertrouwen en gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van 
Westminster en Essex. 
Volkstuinen zijn heel populair in het Verenigd Koninkrijk, vaak zijn er zelfs lange wachtlijsten voor wie 
er een wil bemachtigen. Er is echter weinig bewijs voor de gezondheidseffecten van tuinieren. 

De onderzoekers ondervraagden daarom 269 mensen. Ongeveer de helft tuinierde regelmatig in een 
volkstuin. Voor en na een bezoek aan hun plantjes werden onder andere hun zelfvertrouwen, humeur 
en algemene gezondheid gemeten. Bovendien gaven de deelnemers aan hoeveel tijd ze 
spendeerden aan tuinieren. 

Minder moe en gespannen 
Proefpersonen die wekelijks minstens een halfuur in hun volkstuin aan de slag waren, bleken zich 
beter te voelen dan mensen zonder volkstuin. De eerste groep voelde zich minder moe, depressief, 
gespannen en boos. Bovendien was hun algemene gezondheid beter en hadden ze meer 
zelfvertrouwen dan mensen die nooit tuinieren. Daarnaast hadden de volkstuinierders gemiddeld een 
lager BMI. 

Half uur helpt al 
Het maakte niet uit hoeveel tijd er werd besteed aan de tuin, een halfuur bleek al heilzaam. Volgens 
de onderzoekers kunnen volkstuintjes een belangrijke rol spelen bij het geestelijk welzijn van mensen 
die in de stad wonen. 

 

Chinezen willen moestuin op de maan 
 
Om tijdens het verblijf in de ruimte ook verse vitaminen binnen te krijgen, willen Chinese astronauten 
zelf groenten gaan verbouwen op de maan en op Mars. 
Onderzoekers in Peking teelden vier soorten groenten in een cabine van 300 kubieke meter, waarin 
plaats is voor twee astronauten. De cabine maakt met behulp van planten en algen gebruik van een 
‘ecologisch levens ondersteunend systeem’,  met zuurstof, koolstofdioxide en water. Hierdoor kunnen 
astronauten en planten in de cabine leven, en hebben groenten de juiste stoffen om te kunnen 
groeien. Dat zegt adjunct-directeur van de Chinese Astronaut Research en Training Center Deng 
Yibing. 
"Het is de eerste keer dat er zo'n soort experiment in China wordt uitgevoerd", zegt Yibing. " Het is 
erg belangrijk voor de toekomst van onder andere het ruimtevaartprogramma van China." Wanneer 
de eerste groenten vanaf de maan geoogst kunnen worden, is nog niet bekend. 

Vergeten groenten 
 

‘Vergeten’ groenten zijn niet zo vergeten meer. Zo heeft de pastinaak een come-back in de 

supermarktschap gemaakt en is er veel interesse naar andere vergeten groenten. 
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Vergeten? 

 

Wist 10 jaar geleden bijna niemand meer wat pastinaak was, kun je er nu niet meer omheen. Veel 

groenten die vroeger op tafel stonden zijn in vergetelheid geraakt, en sommigen maken langzaam 

hun comeback. Toch zijn er veel verschillende groenten die bijna in vergetelheid zijn geraakt die 

weinig mensen nog kennen. Wil je eens wat anders dan bloemkool of broccoli op tafel, probeer dan 

te koken met deze groenten. 
Wij zetten een paar van deze groenten voor je op een rijtje: 

 Pastinaken: zeer veelzijdig wit-gele wortel. Het heeft een zacht zoete smaak met een vleugje anijs. 

Zeer gesnikt om een soep van te maken of puree. 
 Meiknollen: zeer lekker in het voorjaar rauw. Het heeft een pittig smaak als radijs en een klein 

zuurtje. Lekker om ook te smoren of te karamelliseren met een beetje suiker. 
 Palmkool: ook wel zwarte kool of cavelo nero genoemd. Het lijkt een beetje op boerenkool maar net 

wat zuurder en bitterder. Lekker om bijvoorbeeld mee te wokken. 

 Schorseneren: ook wel keukenmeidenverdriet of armeluisasperges genoemd. Een zeer bewerkelijke 

groente, omdat vooral het goed schoonmaken / schillen van deze bijzondere wortel tijd kost. Lekker 

met bijvoorbeeld paddenstoelen. 

 Blauwe aardappelen: ook wel truffelaardappels genoemd zijn blauwpaarsachtig van kleur. Qua 

smaak zijn ze net wat minder zoet dan aardappels en een beetje nootachtig. Ze zijn rijk aan 

magnesium. 

 Rammenas: deze zwarte wortelknol is verwant aan de radijs en een andere minder bekende groente 

rettich. Vergeleken met radijsjes is de smaak wat milder. Het heeft een lichte, iets bittere pittigheid. 
 Aardperen: ook wel topinamboer of Jeruzalem artisjok genoemd. De smaak heeft iets weg van 

oesters of artisjok een beetje nootachtig. Je kunt ze vers ook rauw eten. Lekker met 

bijvoorbeeld vis of noten. 
 Wortelpeterselie: deze groente lijkt qua vorm op een pastinaak met peterselieblad. De smaak doet 

denken aan knolselderij en pastinaak en kun je goed combineren met aardappels voor bijvoorbeeld 

puree. 

 

 

 Nieuwe adverteerder 

We hebben er een nieuwe adverteerder bij. 
Deze loodgieters ( Van der Kuijl & Oerlemans ) hebben het dak van de kantine opnieuw bekleed en 
een nieuwe cv ketel geïnstalleerd. En het werkt weer allemaal prima 
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Winnaars / Winnaressen Kerstpuzzel. 
  
De winnaars van de herfstpuzzel hebben een pindakaashuisje voor de vogels 
gekregen.  
 
Deze keer heeft onze 2e Penningmeester Peter Bodamèr de trekking gedaan. 
Peter is al heel wat jaren lid van de VTVZ. 
Peter heeft eerst op tuin 67 gezeten maar door drukke werkzaamheden heeft hij die opgezegd en is 
toen kand. lid geworden. 
Na 8 jaar kand. lid te zijn geweest had hij weer meer tijd en kon hij in 1990 tuin 88 krijgen hij is sinds 
een aantal jaren ook actief in ons bestuur.                        
 

De oplossing van de tekst van de woordbalk was. 
                                     

                 mooie kerst en goed gezond en blij 2016 proost ! 

 
De volgende gelukkigen zijn :  

 

          1.   C.Mudde              tuin 6 

      2.   H.Lever           tuin 98  

                 3.   IJ.Kleijhorst             tuin 13 

        Allemaal van Harte Gefeliciteerd  
 
      De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw 
 
Soorten van VTVZ  lidmaatschap. 
 
Dat zijn er nogal wat…Op de eerste plaats natuurlijk de echte tuinders met een tuin. Ook zijn er 
kandidaat-leden die t.z.t. een tuin willen hebben en/of al zgn. “helper”  op een tuin zijn.         
Tenslotte zijn er recreatieleden. Deze laatste categorie van leden prefereren geen tuin. Of zij hebben 
die activiteit al eerder beëindigd en bouwen hun lidmaatschap af om toch nog het verenigingsverband  
te ( ver)volgen of te blijven proeven. 
Of het zijn leden die inderdaad louter belang hebben bij bijkomstige evenementen binnen de VTVZ 
zoals klaverjassen, Jeu-de-boules (dames en heren in competitieverband), sjoelen  of andere leuke 
(jaarlijkse) tradities.  
Hierbij komen natuurlijk eveneens barbecues, darten, vismaaltijden, bingo- en knutselavonden , 
kinderfestijnen e.d. om de hoek kijken. Allemaal leuk! 
En de tijdsduur van lidmaatschap varieert natuurlijk eveneens per persoon.  
Er zijn sinds de oprichting in 1972 al zo veel leden (allemaal Zandvoortse ingezetenen) geweest en 
op dit moment zijn er inderdaad nog enkelen vanaf het begin (actief) lid. 
Die moet je overigens met een lantaarntje zoeken. 
En als je over vormen van al dan niet actief lidmaatschap en/of tuinieren praat dan denkt men algauw 
aan de vrijwilligers/-sters die bij een vereniging onontbeerlijk zijn voor samenstelling van het Bestuur 
en van de verschillende eveneens onmisbare commissies e.d.  
En ook het aantal van die bedoelde bijzonder actief bij de VTVZ betrokkenen is erg groot en varieert 
altijd geweldig en veelvuldig. 
Er zijn al wat leden geweest die zich geroepen voelen/voelden om zo’n functie te vervullen. Goed! 
En logischerwijze hebben zich ledenmutaties door de jaren heen onverminderd en heel dikwijls 
voorgedaan. Steeds zijn/waren er dus enthousiaste leden die zich hier voor hebben aangemeld.  
Maar zoals bij alle verenigingen beëindigen er dus ook leden hun actieve lidmaatschap door welke 
reden ook. En dat kunnen veel redenen zijn. En bij opzeggen hiervan is ook medewerking van m.n. 
het dagelijkse Bestuur en in dit geval van de Tuin- en Bouwcommissie nodig. Geldt ook voor 
behandeling en informatie van opvolgers/-sters van tot dusver actieve tuinders/-sters die er mee 
stoppen. Daar komt nog best veel voor kijken. Niets gaat vanzelf en automatisch.  
Geldt voor elke verandering binnen het ledenbestand en/of indeling/toewijzing van tuinen. 
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Persoonlijk heb ik dit per 1 januari j.l. ook beleefd bij opzeggen als actief tuinder van het allereerste 
uur (!) en overgang naar het begrip recreatielid. Onder dankzegging en m.m.v. het dagelijkse Bestuur 
(lees: secretaris en voorzitter).  

februari   J.B.  (recr.lid).  

 

In memorie Peter van Wijk en alsnog Fruit aan de bunker muur 
 

Op 26 maart 2012 is heel plotseling mijn buurman op de tuin, 
Peter van Wijk, overleden. 
Peter had veel interesses en was heel actief.  
Dat hij zo plotseling wegviel was een grote schok.  
Naast zijn tuin hield hij zich o.a. bezig met het in stand houden 
van oude fruitrassen en de tuinen/boomgaarden op de 
landgoederen in Kennemerland en omstreken. 
Het was zijn droom om zijn kennis door te geven en fruit te 
kweken op het tuinencomplex en leifruit aan de bunkermuur aan 
te planten.  
Hij zat vol goede plannen.  
Zijn doel was een club van vrijwilligers op te richten die 
gezamenlijk de boomgaarden op de landgoederen in stand 
konden houden.  
Om dit te bereiken heeft hij snoei cursussen georganiseerd en 
heeft hijzelf ook een leifruitcursus gevolgd om zo deze specifieke 
kennis zelf op te doen met het doel die later ook weer te geven. 
Helaas is het daar niet meer van gekomen.  
We missen hem nog 
steeds, maar we willen 

zijn plannen en gedachtegoed graag voortzetten.  
Het werk van Peter wordt via de stichting Fruittuinen Zuid-
Kennemerland voortgezet. 
De stichting organiseert nog steeds snoei- en ent- 
cursussen.  
Inmiddels staat er ook een cursus leifruit op stapel.  
Daarnaast wordt er dit jaar een boomgaard in de 
kweektuinen van Haarlem aangeplant.  
 
Het bestuur van de stichting wil ter ere van Peter 
(lei)fruitbomen schenken aan de tuinvereniging zodat zijn oorspronkelijke plan, fruit aan de muur toch 
werkelijkheid kan worden. 
Omdat (lei)fruitbomen onderhoud vergen willen we vanuit de vereniging een fruitcommissie oprichten.  
Niet alleen voor het fruit aan de muur, maar voor alle fruitbomen op het complex.  
Zonder snoei namelijk geen bloei en dus ook geen fruit!  
Via de enquête hebben al een aantal mensen zich aangemeld maar hierbij doe ik nog een herhaalde 
oproep. 
Iedereen die interesse heeft is van harte welkom en kan een mail sturen naar   
secretaris@vtvz.info,       

Ria Reeuwijk, tuin 90 

mailto:secretaris@vtvz.info
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Van de evenementen commissie 

 

Evenementen agenda 2016 

Maart               28          2e Paasdag  Paaseieren zoeken 

Juli                   02          Barbecue 

Juli     30    Makreel roken (bij voldoende belangstelling) 

Oktober           08          Vis maaltijd 

Oktober           22          Sjoelkampioenschap 

December       17          Kerstbingo 
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