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VAT Zeist Nieuwsbrief

NUMMER 2 31 MAART 2020 

Melding op website 
van AVVN 
Aangescherpte maatregelen inzake 
coronavirus 
Utrecht, 25 maart 2020 

De regering heeft op 23 maart 2020 
nieuwe, verscherpte maatregelen 
afgekondigd in de aanpak van de 
coronacrisis. Wat dit betekent voor 
tuinverenigingen en hun tuinders en 
voor AVVN als organisatie tot in ieder 
geval 6 april a.s. tref je hieronder aan. 
De mogelijkheid bestaat dat deze 
termijn verlengd wordt. Houden we 
ons niet aan de voorschriften dan 
bestaat de kans dat de burgemeester 
het park sluit. 

Naar je tuin toe? 
Uitgangspunt voor iedereen, dus ook 
voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk 
thuis. Een frisse neus mag je halen als 
jij en je huisgenoten gezond zijn. Die 
frisse neus kún je op de tuin halen. 
Wil je ondanks het advies om vooral 
thuis te blijven toch naar de tuin, doe 
dit dan bij voorkeur alleen of met één 
huisgenoot. Hou altijd, dus ook op 
het tuinpark en op de tuin, minimaal 
1,5 meter afstand van anderen. 
Ontvang geen andere mensen op je 
tuin. 

Geen bijeenkomsten meer 
Bijeenkomsten, samenkomsten, 
evenementen zijn verboden, ongeacht 
het aantal deelnemers. Dat betekent 
dat er geen activiteiten voor en door 
leden mogen plaatsvinden en ook 
geen activiteiten met bezoekers, ook 
niet in de buitenlucht. Dus: geen 
algemene vergadering, bestuurs- of 
commissievergadering, werkbeurten, 
werkgroep-activiteiten, 
rondleidingen, ontvangsten en noem 
maar op. Overleg en vergaderingen 
kunnen zo nodig en indien mogelijk 
plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de 

telefoon (conference call) of 
videobellen. 
Gebouwen dicht 
Verenigingsgebouwen met 
horecafunctie moesten al van 
overheidswege tot 6 april de deur 
sluiten. We adviseren om verder ook 
verenigingsgebouwen zonder 
horecafunctie, alle andere 
gemeenschappelijke gebouwen te 
sluiten, waaronder tuinwinkel, 
gereedschapsschuur, toiletten.  
Ten aanzien van de geadviseerde 
sluiting van toiletten menen wij dat 
zich hier zoveel potentiële 
contactpunten voor besmetting zijn 
dat het onverstandig is deze open te 
houden. Van besturen of andere 
vrijwilligers mag niet verwacht 
worden dat ze deze preventief gaan 
schoonhouden. Sluiting van toiletten 
is een offer dat in de strijd tegen het 
coronavirus gebracht mag worden. 

Communiceer maatregelen en 
spelregels 
Op de verenigings- en 
tuinparkbesturen rust een grote 
verantwoordelijkheid. Ons advies is 
om duidelijk naar de leden en 
bezoekers van het tuinpark te 
communiceren wat naast de 
verplichte maatregelen de specifieke 
spelregels zijn ten aanzien van 
gezondheid en veiligheid. Naar de 
leden in ieder geval via de reguliere 
communicatiekanalen en voor 
bezoekers en leden door een 
duidelijke en niet te missen 
aankondiging bij de ingang. 
De spelregels en voorlichting 
omvatten in ieder geval de verplichte 
maatregelen van de overheid. 
Daarnaast kunnen specifieke 
spelregels voor het tuinpark worden 
opgesteld. Wij adviseren daarin op te 
nemen waar punten voor 
contactbesmetting zijn (bijvoorbeeld 
kranen, pompen, handvatten van 

kruiwagens) en mensen op te roepen 
die na gebruik schoon te maken/
ontsmetten met zelf meegebrachte 
middelen. Wij geven ook in 
overweging om de (loop)poort open 
te houden. Minder handen aan de 
poort geeft minder kans op 
besmetting. 

Insteek: tuinpark openhouden 
Insteek is om het tuinpark open te 
houden, opdat gezonde tuinders 
-indien zij dit nodig achten- naar hun 
tuin kunnen gaan. Insteek is ook om 
het tuinpark voor bezoekers open te 
houden. 
Opening is wel aan voorwaarden 
gebonden: 
Tuinders en bezoek dienen zich te 
houden aan de verplichte 
maatregelen van de overheid en aan 
de specifieke extra spelregels van de 
vereniging. Voorkomen moet worden 
dat de gemeente overgaat tot sluiting 
van het tuinpark. 
Dat neemt niet weg dat het bestuur 
ook de verantwoordelijkheid kan 
nemen om het tuinpark voor bezoek 
maar ook voor leden te sluiten als het 
te druk wordt (groepsvorming 
ontstaat) of mensen niet 1,5 meter 
afstand van elkaar houden of kunnen 
houden. Foto’s kunnen als bewijslast 
dienen. 
AVVN 
Tenslotte informatie over AVVN-
medewerkers, vrijwilligers en externe 
adviseurs. 
Wij maken tot in ieder geval 6 april 
geen externe afspraken. Bestaande 
afspraken worden uitgesteld tot nader 
order. Het Activiteiten en 
Informatiecentrum in Utrecht is 
gesloten. Medewerkers van het AVVN-
bureau werken thuis en zijn 
bereikbaar. De dienstverlening blijft 
plaatsvinden via e-mail, telefoon en 
videoverbinding.

Het bestuur van VAT -Zeist  volgt de maatregelen van RIVM en AVVN.  
Oproep aan de leden om de toegangshekken dicht te houden zodat geen mensen van buitenaf op 
de tuincomplexen kunnen komen. Op deze manier blijft de hoeveelheid mensen op het complex 

beperkt en kan de 1,5 meter afstand van elkaar gehandhaafd blijven.  
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Nieuwe rubriek 

Petra Schenkels, tuincommissielid Slottuin-complex, benaderde mij met de vraag of ik in de notulen van de Algemene Leden 
Vergadering hun dankbaarheid voor de buitengewone diensten van Arie Beukhof voor het Slottuin complex wilde opnemen. Ze was van 
plan geweest dit aan het einde van de vergadering persoonlijk te doen maar werd, spijtig genoeg, telefonisch weggeroepen. Het leek mij 
passender en feestelijker dit middels deze nieuw gestarte vaste rubriek te gaan doen. Hieronder treft u de eerste rubriek aan, met Arie in 
de hoofdrol. 

NIEUW - Vaste rubriek  
(door Geurte Harskamp) 

Een foto impressie van zijn tuin en een paar vragen aan hem. 

Waarom een volkstuin? 
Ik ben echt een buitenmens. Ach, als 5-jarig jongetje liep ik al met een schepje in het bos om 
plantjes, die ik mooi vond, uit te graven en nam dit mee naar huis. Mijn opa was boer en in de 
vakanties werkte ik bij mijn opa. 
Tussen mijn 20e en 60e jaar heb ik niet getuinierd omdat ik in het onderwijs werkzaam was, 
studies volgde en daarmee druk was. Na mijn pensionering wilde ik mijn passie voor archeologie 
oppakken. Maar na een tijdje ondervond ik de vele wetten met beperkingen die het uitoefenen 
met zich meebracht, dat was teleurstellend. Ik ben echt een buitenmens. In 2005 kwam ik in 
aanraking met iemand die hulp zocht voor het ontginnen van zijn tuin op het Slottuin complex. 
Wat overigens een hele klus bleek te zijn want de tuin zag er verschrikkelijk uit, er moest flink 
wat onkruid diep uitgegraven worden. Maar het is mij gelukt in 3 dagen tijd. Ik begon heel vroeg 
in de ochtend tot ‘s avonds laat. Ik heb een tijdje voor deze persoon getuinierd. In 2006 hoorde ik 
dat er een stuk land vrijkwam en daar ben ik voor mijzelf begonnen en ben gestopt met het 
beheren van de andere tuin. Ondertussen ben ik van plek veranderd en heb nu een groter stuk 
grond, met een stuk in de hoek die ik ontgonnen heb. 

Arie, ik heb zojuist je prachtige voorjaarstuin gezien. Waar haal je je inspiratie vandaan? Bezoek je weleens 
voorbeeldtuinen? 
Nee, niet echt, het komt vanuit mijzelf. Maar ik heb wel korte tijd de tuinmanifestatie ‘Fleurig’ van nabij meegemaakt, bij 
landgoed Kernhem (Gelderland). Daar zag ik toch wel veel moois zoals ook bij ‘Kwekerij en Tuin De Boschhoeve’ en ‘Kwekerij De 
Hessenhof’. 

Wat is je favoriete bloem? Waarom? 
Tja, .... (denkt even na en zegt met zachte blik in zijn ogen) sneeuwklokjes. 
.....Het doet mij denken aan mijn jonge jeugdjaren met zijn goede herinneringen. 

Wat vind je leuk aan het Slottuin complex? 
De vrijheid die ik hier ondervind. Ik help anderen met het onderhouden van hun tuin. Daarnaast 
help ik met het onderhoud van de heg en de sloot. 

Heb je nog een tip die je zou willen delen? 
Zo min mogelijk beton in je tuin gebruiken. Voor het onderhoud is het veel gemakkelijker om 
natuurlijke paadjes te gebruiken. Onder beton verzamelt zich onkruid. 

Dankwoord 
‘Op het Slottuincomplex worden, soms zonder dat iemand dat weet, diverse klussen gedaan door Arie 
Beukhof. Hij is altijd behulpzaam en bereid iets voor de vereniging of individuele leden te doen. Dat 
willen wij als tuincommissie van de Slottuinen niet zomaar voor lief nemen, maar willen Arie op deze 
plek even in het zonnetje zetten en hem bedanken: je wordt door een ieder zeer gewaardeerd, je maakt 
de mensen blij en dan heb je nu ook nog zo'n mooie tuin, de Keukenhof is er niets bij!  
Applaus!’ 

Petra Schenkels, 
namens Tuincommissie Slottuin

In de tuin van …
Arie 

Beukhof
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Zomertijd 
We gaan de zomertijd in. Dus de klok een uurtje vooruit 
zetten. Op weg naar de zomer. 

Ik ga er maar niet vanuit, het getal 13. Geeft iets. Is meestal niet 
veel goeds en is dom om zo te denken. We gaan het meemaken 

vandaag. De zon schijnt nog steeds. Ook dát ontdek je bij het op 
staan. Terwijl je op de rand van je bed zit, zie je de boomtakken nog aardig 
heen en weer gaan. Dus meneer oostenwind is nog steeds actief. Je kerstboom, 
op non-actief tot de maand december, moet ook zien die datum te bereiken. 
Met wat eten, water en moeder natuur moet zeker dat gaan lukken. Je hebt een 
voornemen. Hoeft eigenlijk niet en mag misschien ook niet. Blijf thuis klinkt het 
steeds door je hoofd. Je wil een klein stukje met de auto gaan rijden. Meneer 

Touran staat al ruim drie weken op non-actief en dat 
heeft of kan gevolgen hebben voor de accu. Zo 
stiekem weg wordt van tijd tot tijd wat stroom 
afgetapt om de auto in goede conditie te houden. Het 
weer lijkt heel goed dus zo rond tien uur wordt de 
garage geopend. Hij weet niet wat hem overkomt om even de buitenlucht te proeven via Bosch 
en Duin, de Amersfoortse weg via Ranzijn (tuincentrum waar het leuk druk lijkt) en de 
snelweg opgezocht richting den Dolder. Je neemt de afrit, wat een paar  jaar geleden nog 
gewoon de afrit was naar huis. Alles in de natuur is nog kaal en snakt nodig naar een heerlijk 
mals regentje. De weersvoorspelling geeft dit nog niet aan. Wat mij opvalt is dat het rustig is 
langs de weg. Wat mij ook opvalt, zijn de vele wielrenners allemaal gekleed in de daarvoor 
speciale kledij. Ook de vele rommel die vanuit de auto zo maar wordt weg gekieperd langs de 
weg. Waarom toch? Zijn het de kleine kinderen achterin de auto die het leuk vinden het raam 
te openen om het lege cola flesje weg te gooien?  Zo parkeer je na ruim 29 km je auto weer 

netjes in je garage. Geniet nog even van de mooie partij narcissen die nog steeds geweldig 
staan te bloeien. Onder het genot van een kop koffie wordt dit allemaal ingetypt en gaat 
ondertussen en krijg je telefoon helemaal uit Bakkum, de mooie plaats vlak aan zee. Ook 
daar wordt koffie gedronken en uitgerust na een opknapbeurt van de tuin. Er zijn veel 
aardbeiplanten verwijderd. Wanneer je tijdens het groei seizoen niet op de uitlopers let dan 
worden er zoveel uitlopers met jonge plantje geproduceerd dat je tuin er in no-time 
helemaal mee volstaat. Dan komen dat jaar nog geen vruchten. Daarmee wachten aardbei 
planten tot het jaar er op. En dat is nu net niet de bedoeling. Dus de riek werd gebruikt en  
de meeste belandde in de vuilnisbak en zo wordt ruimte gemaakt voor iets anders. Het is 

inmiddels 12 uur geworden, lunchtijd. 

De deurbel gaat en er staat een 
dochter voor de deur met een 
geweldige hoeveelheid bloemen. Kom 
binnen. Zal ik dat wel doen pa. 
Natuurlijk, houdt afstand. Na 
bijpraten met een heerlijk kop thee, 
de afstand steeds in de gaten 
houdend, gaat zij even later weer 
weg. Mij helemaal verrast en verblijdt 
achterlatend met heel mooi spul. 
Daarna is het zover dat ook buiten 
nog van de lente genoten kan worden, 
al geeft de veranderde windrichting 
niet meer dat lekkere lente gevoel.  
Het wolkendek wordt dikker en dikker 

en zodra de zon achter een wolkendek verdwijnt is het binnen beter vertoeven en met 
een paar telefoontjes gaan we verder. Op bezoek gaan is nog ten strengste verboden.  
Laat ik er aan denken dat de klok een uurtje vooruit gezet moet worden.. 

Cees

VAT ZEIST NIEUWSBRIEF  31 MAART 2020
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Inleveren kopij 

Heeft u een leuk artikel voor de VAT Zeist Nieuwsbrief?  
Wilt u uw kennis en ervaring delen met anderen?  

Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in onze mailbox van  
het Secretariaat van VAT Zeist. E-mailadres: 

secretariaat.vat.zeist@gmail.com.  

Graag foto’s of plaatjes apart meesturen! 

VAT ZEIST NIEUWSBRIEF  31 MAART 2020

Neem dan alleen telefonisch contact op met Gerard 
Hörchner - Telefoonnr: 030-69 50 119 
 *** NIET E-MAILEN ***

VAT Zeist  
aanhanger lenen?

Inkoopcommissie 

Beste leden van onze tuinvereniging,


Gezien de huidige situatie heeft de inkoopcommissie 
besloten de zaterdagse winkelopstelling voor dit 
seizoen op te schorten.


Het is niet leuk maar wél noodzakelijk.


Wim Groen

Inkoop VAT Zeist

Website VAT Zeist 

Website VAT Zeist wordt voortdurend bijgewerkt 
door Henk van Boeschoten. Hieronder treft u een 
mededeling met eventuele noodzakelijke uitleg. 

Beste mensen,

De Nieuwsbrieven zijn op de website te downloaden. Ze 
staan onder de button ‘informatie’. Het kan zijn dat je de 
bijgewerkte ‘page’ nog niet ziet, maar de oude. Dit komt 
omdat de oude nog in je ‘cache’ van je browser staat.

Misschien ten overvloede nog eens uitgelegd, maar je verhelpt 
dit als volgt:

Je opent je browser [Google Chrome], rechtsboven in je 
scherm zie je drie verticale puntjes, hier klik je op. Dan 
verschijnt er een venster, je gaat met je cursor (pijltje) naar 
[meer hulpprogramma’s] er verschijnt weer een venster, klik 
op [Browsergegevens wissen] vink browsergeschiedenis aan 
en vervolgens op [gegevens wissen].

Start nu je browser opnieuw (Google Chrome) en je kunt de 
bijgewerkte page ‘informatie’ bekijken.

Met groet,
Henk van Boeschoten
Commissielid Website VAT Zeist

Tuindiensten 

Alle tuindiensten op de complexen zijn tot juni uitgesteld. Tuincommissie Grifthoek vraagt wel om eventueel 
onkruid op het pad weg te halen zodat deze netjes blijft en het mag ook geharkt worden.
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