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Redactie Vroegopper
Hoofdredactrice: Manja de Boer (tuin 41/42)
Eindredactie: Alie Draisma (tuin 4)
Redactie: Janneke Pepers (tuin 36a)
Kopij: Brievenbus bij tuin 41/42
Via Email: vroegopper@gmail.com

Webmaster:
Hans Holtmaat (tuin 92)
Email: hansholtmaat@gmail.com

Arie Penning Shop
Open: van 28 februari t/m 28 november 2015.

en van 27 februari t/m 26 november 2016
Openingstijden: zaterdag 10.00-13.00 uur.
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Van het BESTUUR

Het bestuur heeft na evaluatie met Ruud Baars en Norma Stroo besloten dat de
vereniging doorgaat met de Pluktuin (grenzend aan het 2e parkeerterrein). Ruud schrijft
hierover verder in deze Vroegopper.

We hebben binnen onze vereniging al jaren een goed functionerende commissie “Lief en
leed”. Hoe gek het ook klinkt, maar deze commissie kan pas goed functioneren als ze op de
hoogte is/wordt gebracht van gelukkige omstandigheden en/of ziekte, ziekenhuisopname.
Soms bereikt ons informatie pas wanneer iemand ontslagen is uit het ziekenhuis. Dan
werkt de aandacht van de commissie natuurlijk als mosterd na de maaltijd.
Voor het doorgeven van deze info kun je gebruik maken van de e-mailadressen of
telefoonnummers van de commissieleden op de binnenzijde van het voorblad van de
Vroegopper, hiernaast.

Wijzigingen in je woonadres, telefoon of e-mailadres wil het bestuur graag ontvangen.
Dat is niet om te hebben, maar vooral om in voorkomende gevallen te gebruiken ten gunste
van de tuinleden. Wijzigingen a.u.b. melden aan het secretariaat (zie de info hiernaast).

Het bestuur heeft besloten tot de aanschaf van een klein model tractor. Het bestuur eist
dat in verband met veiligheids- en verzekeringseisen dat een drietal tuinleden na
voldoende instructies de bevoegdheid zullen krijgen om deze tractor te besturen.

Afsluiten water op ons volkstuincomplex zal geschieden op dinsdag 1 december a.s.
Verder in deze Vroegopper zal - mede voor de nieuwe tuinders - duidelijk worden verteld
wat je zelf moet doen om de waterleiding op je eigen tuin op de juiste wijze af te sluiten
en af te tappen om bevriezing en lekkage te voorkomen.

Voortgangsontwikkeling vervanging waterleiding- en elektranetwerk. Hierover heeft
het bestuur zich door de werkgroep laten informeren bij monde van Jan Baijens. Het
zal de tuinders opgevallen zijn dat er de laatste maanden funderingen zijn gestort
ten behoeve van de aansluitingskasten. Elektriciteitskabels en waterleidingen komen
in dezelfde geul.
Voor de waterleidingafsluiters zijn twee opties: één afsluiter per perceel of
centraalputten met een tiental afsluiters. Deze units zijn verzonken in de grond en
waterdicht. Deze units zijn bovendien afsluitbaar. Het bestuur heeft besloten voor
de aanschaf van centraalputten. De vraag is dan natuurlijk: ‘Op welke tuinen komen
die units?’ Om geloop over andermans tuin te voorkomen heeft het bestuur besloten
om ze in de heg te plaatsen, zodat de afsluitkranen vanaf het pad te bedienen zijn.
De heer Baijens gaat vervolgens offertes opvragen.

Namens het bestuur,
Jacques Bot, voorzitter.
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NIEUWS uit onze winkel: de ARIE PENNINGSHOP

De winkel is open tot/met zaterdag 28 november, daarna is de winkel dicht en
wordt geïnventariseerd. Op zaterdag 27 februari 2016 gaat de winkel weer open.

Tuinleden die Garant-zaden en/of aardappelen hebben besteld, krijgen een e-mail
met de datum wanneer ze de bestelde zaden kunnen komen afhalen in de winkel.

Aardappelen:
We kunnen dit jaar weer Obama’s bestellen, prijs per kg is helaas nog niet bekend.
Graag een briefje – met je naam en tuinnummer - met het aantal te bestellen kilo’s
Obama’s inleveren in de winkel of in de brievenbus van de winkel deponeren.

De Garant-zadenboekjes gaan tegelijk met deze Vroegopper in de brievenbus van
elke tuin. Hierna kun je met de feestdagen heerlijk rustig de bestelbon invullen.
Deze bestelbon kun je deponeren in de brievenbus van onze winkel.
De bestelling moet vóór zaterdag 16 januari 2016 bij ons ingeleverd zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe tuinleden:
tuin 9 – Rupert en Henny Maud

met hun kinderen Jack en Stella

Wij heten hem van harte welkom op ons tuinencomplex!

-----------------------------------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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Berichten van het secretariaat aan alle leden

1.- Alle leden kunnen van de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement
een exemplaar ophalen in de winkel. Je weet dat iedereen als lid van de
tuinvereniging Jan Vroegop zich aan deze regels moet houden?!
De winkel is geopend op zaterdagen van 10.00-13.00 uur.
Je kunt afhalen t/m zaterdag 28 november.

2.- Leden die belangstelling voor zgn. kaphout - voor de kachel of haard - hebben,
kunnen zich per email aanmelden bij onze 2e secretaris Hans Holtmaat. De
geïnteresseerden worden op een lijst genoteerd en zodra er weer voorraad is,
wordt er uitgeleverd.

Secretariaat, 2e secr.
Hans Holtmaat (tuin 92)
hansholtmaat@gmail.com

-----------------------------------------------------
Ingezonden bericht

31-10-2015, In memoriam: Robertus Cornelis Smit

Lieve medetuinders,

Dank voor al jullie berichtjes van medeleven bij het
overlijden van mijn Robbie Het blijft onwerkelijk en
bizar. Zo plotseling, terwijl we zo vol plannen zaten voor
de tuin: nieuw huisje, andere borders, nieuwe soorten
planten. Helaas, het is anders gelopen…

Maar ik blijf. Rob's levenswerk kan ik niet alleen laten.
Ik blijf op tuin 41, met het huisje. En ik ga het met zijn
ideeën vervolmaken.

Ik vrees dat ik voor het opruimen van tuin 42 wel wat hulp nodig zal hebben.
Alleen al voor de elektriciteit. Maar dat heeft geen haast. Ik ben nog steeds
in shock en ik moet al zoveel regelen.

Jongelui, wij zien elkaar weer op het mooiste volkstuinencomplex van het land!

Manja de Boer, tuin 41
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WATERAFSLUITING !!!

Ondanks de richtlijnen van het bestuur voor het afsluiten van het water, waren er
vorig jaar toch nog een aantal tuinleden die het water niet goed hadden
afgesloten, met alle gevolgen van dien! Bij het terugzetten van het water in maart
van dit jaar bleek dat één tuinder de hoofdkraan èn de kraan in zijn huisje niet
had afgesloten. Een enórm verlies van water, want voordat je ontdekt waar het
water lekt, is er al veel water verloren gegaan…
De verantwoordelijkheid ligt bij de tuinder zelf!
Om veel ellende te voorkomen gaat de
waterhoofdkraan van de vereniging
op dinsdag 1 december a.s.: DICHT!

Hieronder volgen de richtlijnen voor het afsluiten van het water op uw tuin:
1.
Vóór 1 december test u uw hoofdkraan. Dat gaat als volgt:
Schep de waterput buiten leeg zodat de hoofdkraan èn de aftapkraan vrijkomen.
Draai uw hoofdkraan enige keren goed open en dicht, zodat eventuele aanslag van
het rubber losgaat.
2.
Sluit uw hoofdkraan, open de kraan in uw huisje, laat de druk van het water
weglopen; wacht even totdat er geen water meer uitkomt, laat de kraan open en
plaats er een bakje onder. Is het bakje de volgende morgen leeg, dan heeft u een
goede hoofdkraan.
Maar, staat er water in dat bakje, dan lekt de hoofdkraan. Indien dit het geval is,
kunt u een briefje met uw tuinnummer in de brievenbus van Dick Paulisse, tuin 79,
doen.
3.
U sluit het water definitief af: Sluit dus de hoofdkraan!
Vergeet niet om de aftapkraan bij de hoofdkraan - indien aanwezig - ook te
openen om de leiding leeg te laten lopen. Als er geen water meer uit de
aftapkraan komt, blaas dan de leiding door en sluit de aftapkraan zodat er geen
vuil grondwater in de leiding kan komen. Dek de kranen in de waterput af met
tempex of een vuilniszak met stro zodat de vorst de kranen en watermeter niet
kan beschadigen.
Let op: Eventuele schade en herstelkosten zijn voor rekening van de tuinder!!!

Op dinsdag 1 maart 2016: OPEN!,
dan gaat het water weer op de tuinen, mits er geen lekkages zijn.
Wilt u deze data van af- en aansluiting in uw agenda noteren a.u.b.?

Dick Paulisse, tuin 79 (elektra/water).
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LIEF & LEED
----------------------------------------------------
DANK Jubilarissenmiddag
Wij: Rien en Tini Deijle willen het bestuur en Lief & Leed hartstikke bedanken.
Jullie hebben ons overgehaald om deze Jubilarissenmiddag mee te maken. Het was
in één woord geweldig, gezellig en uitstekend geregeld! Ook kwamen er kinderen,
kleinkinderen en vrienden waarmee we later heerlijk uit eten zijn gegaan.
Onze dank gaat zeker uit naar de vele tuinleden die kwamen feliciteren.
Wij voelden ons echt een stel ‘feestvarkens’. Het was een heerlijke dag!
Vriendelijke groetjes,
Rien en Tini Deijle (tuin 26).

-----------------------------------------------------------
Tuinbibliotheek (herhaling)
Weet U dat er in de hal van ons verenigingsgebouw,
de Westring, BOEKEN staan die U gratis mag lenen? Allerlei
informatie- en leesboeken zijn daar te vinden: tuinboeken,
maar ook romans, jeugdboeken, enz.
Zo behoeft u óf uw bezoek zich op de tuin niet te vervelen!
Ook kunt U er boeken - die U zelf over heeft – bíjleggen, heel graag zelfs!

-------------------------------------------------------------------
Bericht van onze GROENcommissie
Beste tuinders,
Wilt u zo vriendelijk zijn het neergevallen blad op uw pad
én het aan uw tuin grenzende pad van het complex
regelmatig bijeen te harken en te verwijderen of op de
eigen composthoop te deponeren?
Alleen zó kunnen we met z’n allen de paden goed bijhouden.
Met vriendelijke groet,
Ed Beerepoot

-------------------------------------------------------------
Bericht van onze REDACTIE
Na onze oproep in de vorige Vroegopper voor een nieuw Redactielid,
heeft zich bij ons gemeld: Janneke Pepers, tuin 36a.
Zij zal een deel van het redactiewerk op zich nemen en wij menen dat wij met haar
als redactielid een goede collega met een eigen inbreng zullen krijgen.
Wij wensen haar veel succes bij dit werk voor onze Vroegopper.
De redactie.
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Kerstmarkt – zondag 13 december 2015
Op deze dag is er wederom een gezellig kerstmarktje in de Westring.
Kom gezellig even binnenlopen en drink een glaasje glühwein of een
beker warme chocolademelk. Er is ook een kom warme erwtensoep,
vooral lekker als het buiten koud is!

- Er is een grote tafel met veel 2e hands kerstspulletjes; misschien
vind u er iets leuks tussen waar u naar op zoek was.

- Er zijn prachtige handgemaakte kerstkaarten, maar ook andere
mooie kaarten te koop.

- Ook hebben we mooie kerststukjes te koop voor een redelijke prijs!
- Onze imker is aanwezig voor lekkere honing of een flesje wijn, enz.
- Voor de kinderen is er gelegenheid om een eigen kerststukje voor

thuis te maken.
- Voor alle bezoekers is er een kersttombola met mooie prijzen!

De kerstgroep

PS - GEVRAAGD:
Heeft U kerstspulletjes over: kerstversiering, kandelaars, e.d.?
Dan zijn we hier erg blij mee!
U kunt het afgeven bij M.Vet (tuin 17) of bij Sonja Tjipjes (tuin 78).
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JUBILARISSENMIDDAG
Op 27 september jl. was het weer zover: de jaarlijkse jubilarissenmiddag, waarin
dit jaar Rien & Tiny Deijle (tuin 26), Henk & Marja Kruse (tuin 116) en Roel &
Hannie Otten (tuin 84) in het zonnetje werden gezet.

Het is toch altijd heel bijzonder te horen hoe men ooit op het idee is gekomen om
"een tuin te beginnen". Bij deze jubilarissen was het wederom een mix van de
bewuste keuze tot een spontane ingeving na het zien van ons mooie complex.

De jubilarissenmiddag zelf was heel geslaagd met een goed bezette receptie in
een leuke ongedwongen sfeer.

Wij zijn benieuwd wie volgend jaar voor het voetlicht mogen verschijnen.

De Activiteitencommissie.

[Foto: Jan Elzinga]

Voor meer foto’s in kleur van deze gezellige jubilarissenmiddag,
zie onze website: www.janvroegop.nl .
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SAMENVATTING van de ENQUÊTE m.b.t. de Open Dag.
Van het totaal aantal geënquêteerden hebben er 30 gereageerd; m.a.w. 25%.
De leeftijdsverdeling geeft aan dat de helft tussen de 60 en 70 jaar is en de overige
gelijkelijk verdeeld over de 70-plussers en de 50-60 jarigen. De jongeren hebben niet
gereageerd.  Iets anders is het gesteld met de duur van het lidmaatschap, want de
geënquêteerden zijn gelijkelijk verdeeld over alle categorieën, dus 0-5 jaar,  5-10 jaar,
10-15 jaar en langer dan 15 jaar lid.

De volgende vraag betrof de bedoeling van de open dag en of je er geld mee moet
verdienen. Op de eerste vraag beantwoorden alle respondenten deze vraag met JA.
Of je er geld mee moet verdienen vinden 5 van niet en 25 van wel.

Op de vraag hoe vaak je op de open dag komt, gaven aan:
26 met altijd en 2 met vaak en 2 met zelden.
De laatste vier hadden meestal als reden dat dit aan de privé situatie ligt zoals werk. De
respondenten zijn dus alle betrokken medetuinders.

De vraag hierna ging over wat je goed aan de open dag vindt.
Het antwoord luidde als volgt:
1. Verkoop van tuingerelateerde artikelen zoals groente, plantjes, vogelhuisjes etc. –13x
2. Open tuinen 12x
3. Eettentjes met o.a. haring, pannenkoeken, Bara’s , Patat etc. 11
4. Grote tent met gezellige zitjes, gratis koffie en drankjes 11
5. Verkoop boeken en curiosa 9
6. Rad van Fortuin en de Tombola 9
7. Gezelligheid achteraf op de eigen tuin bijv. met vrienden 7
8. Verkoop van niet-tuin gerelateerde artikelen zoals kleding, kralen etc. 6

Het enige wat je hiervan kan zeggen, is dat 5 t/m 8 minder gewaardeerd worden.
Bij deze vraag is specifiek aan gegeven dat de saamhorigheid en de uitstraling naar buiten
erg belangrijk zijn. Ook vindt men de inkomsten en de gehanteerde formule positief.

Wat vindt men dan dat eruit zou kunnen?
Het volgende is genoemd:
8. Verkoop niet-tuinartikelen 12 stemmen
6. Rad en de Tombola 7 stemmen
5. Verkoop boeken, curiosa 7 stemmen
- Niets 6 stemmen
7. Gezelligheid achteraf 3 stemmen
4. Grote tent etc. 2 stemmen
3. Eettentjes en zo 1 stem

Als negatief werd ervaren dat altijd dezelfde mensen meedoen én de geluidsoverlast.
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Op de vraag wat je eraan zou kunnen toevoegen of verbeteren, werd als volgt
geantwoord:

a. Jonger publiek aantrekken
b. Meer tuin-gerelateerde artikelen verkopen
c. Denk aan een broodje gezond
d. Spelletjes voor kinderen o.i.d.
e. Meer inspraak van anderen op wat gebeurt

op de open dag
f. Engelse tuincompetitie met een

publieksprijs
g. Meer open tuinen tot alle tuinen open en

je eigen tuin laten zien.
h. Workshop over tuinen
i. Creatieve workshop

De vraag  over of je mee wilt helpen met op- en afbouw beantwoorden er 21 met ja en
9 met nee. Vaak heeft het laatste te maken met gezondheid of de privé situatie.
Meehelpen met de open dag wordt door 11 met JA beantwoord en door 13 met nee.
Laatste vaak te wijten aan het openstellen van de eigen tuin.

Suggesties voor andere activiteiten zijn:
a. Wat je met vruchten en groenten kunt

doen, workshop o.d.
b. Mastklimmen
c. Gezamenlijk afsluiten van de open dag.
d. Herfstmarkt
e. Samenwerking met andere tuinen
f. Houd rekening met ouderen
g. Geen 2 kapiteins op het schip
h. Laat standjes sponsoren door je werkgever
i. Overtollige groenten naar de Voedselbank.

[Foto’s: Alie Draisma]

Dit is een rechttoe-rechtaan verslag van de enquête zonder verder commentaar dus. Voor
ons als activiteitencommissie voldoende om mee aan de slag te gaan. Het beperkte aantal
respondenten maakte verdere uitsplitsing per leeftijdsgroep niet echt zinvol. Wel kregen
we sterk de indruk dat de “jongere” garde meer voor verandering is, terwijl de oudsten
het liever laten zoals het is.

De volgende stap is dat wij, als activiteitencommissie, toe willen naar een breder
draagvlak onder de tuinders, de huidige formule zoveel mogelijk continueren maar ook
veranderingen absoluut nodig vinden en daarom ook niet uit de weg gaan.
In een volgende Vroegopper zullen we hier nader op ingaan.

De Activiteitencommissie
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TUINWERKZAAMHEDEN - MAAND NOVEMBER/DECEMBER
Wat kan er in deze herfst- bijna wintermaanden worden gedaan?

Oogsten:
Je kunt de laatste groentes of fruit nu nog oogsten. Dat geldt o.a. voor:
boerenkool, evt. nog prei, knolselderij, schorseneren; daarnaast walnoten, mispels,
appeltjes, kweeperen, enz. Geniet ervan.

Binnenzetten:
Planten en struiken of bomen die níet tegen vorst kunnen, moeten nu worden
binnengehaald. Bijv. je geraniums, canna’s, evt. mediterrane struiken en bomen.

Planten:
Veel heesters en (fruit)bomen kunnen nu – voor het te koud wordt - worden
geplant. Maar niet als het vriest. Bekijk thuis in bladen of op internet of bespreek
met tuinvrienden eerst wat je wil planten vóórdat je tot aanschaf over gaat.
Voorbeelden: forsythia, vroegbloeiende viburnum; appel- en perenbomen, enz.

Voorjaarsplanten kunnen nu nog worden geplant. Als je grote bestaande pollen wil
afsteken, krijg je meer plantjes bij elkaar, wat een mooier effect zal geven.
Voorbeelden: vergeet-me-niet, longkruid, enz.

Ook voorjaarsbollen kunnen nog tot half december de grond in. Plant ze op een
diepte van 2x de hoogte van de bol. Tulpen, narcissen zijn erg bekende bollen.
Voor een mooi geheel kun je veel verwilderingsbollen aanschaffen, tussen vaste
zomerplanten, tussen struiken en onder bomen.
Vraag ernaar bij je tuincentrum of leverancier.
Omdat ze winterhard zijn en zichzelf
vermeerderen, vormen ze na een paar jaar
tezamen een ‘mooi gekleurd tapijt’ in je tuin.
Plant ze wel in goed losgemaakte grond.

Voorbeelden hiervan zijn: [Foto: de warande.nl]

sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen, anemonen, blauwe druifjes, enz.

Tuingereedschap:
Dan heb je nu de tijd om al je tuingereedschap na te kijken, te repareren, schoon
te maken en bij te scherpen. Bekijk ook nog eens of je ze nog beter kunt
opbergen, beter ophangen aan wanden, zodanig dat je ze in het voorjaar zó kunt
pakken en gebruiken.
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ALGEMEEN WERK,  periode: september – november

Heerlijk, we hebben een trekkertje…!

Het zal een aantal van ons zijn opgevallen dat een deel van de paden en vooral de
rotonde flink onderhanden zijn genomen.
Hajo Glandorff heeft sedert kort de beschikking
over een kleine tractor waarmee hij de paden kan
schoffelen/harken.  Wat wij met algemeen werk
niet voor elkaar kregen, is nu opeens wel gelukt.
De ingeklonken keiharde bovenlaag wordt
opengeschraapt en geharkt. Nu is het weer mogelijk
om de polletjes gras die opkomen zonder veel moeite
weg te schoffelen.
Zoals het er nu naar uitziet is het een stuk
gemakkelijker om de rotonde mooi te houden! Onze nieuwe minitractor Kubota

Dit jaar hebben we enkele tuinders bereid gevonden die een bepaald stukje
algemeen groen gaan onderhouden. Er is een mogelijkheid om een taak uit te
voeren als “vast” algemeen werk. Dit kun je dan doen op de dagen van het
algemeen werk óf op dagen dat het jou het beste  uitkomt. Wij kunnen nog meer
tuinders gebruiken die van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Is dit iets
voor u, neem dan contact met mij op. (zie de info vóórin dit blad).

Langzamerhand beginnen de materialen die nodig zijn voor het aanleggen van het
water en elektra voor de eerste tuinen, binnen te druppelen.
Ik kan me voorstellen dat diverse tuinders er erg tegenop zien om een sleuf vanuit
het hoofdpad naar hun huisje te moeten graven. Er is een mogelijkheid dat wij
voor deze klus een machine huren die dit werk (tegen een vergoeding) voor u doet.
Dit kunnen wij echter alleen doen bij voldoende deelname.
Heeft u interesse om dit werk te láten doen, mail mij dan. (zie de info vóórin)

U kunt deze machine bekijken bij Boels verhuur:
de grondsleuvenfreesmachine 60 cm diep.

Ed Beerepoot – coördinator algemeen werk
(tuin 110)

[Foto: Boels verhuur]
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Nieuws uit de PLUKTUIN

Terugblikken
De pluktuin (71a), gelegen tussen tuin 70 en tuin 71, is vanaf heden gesloten.
In het afgelopen plukseizoen hebben weer veel tuinleden kunnen genieten van
een bosje bloemen. Vanuit onze tuinen hebben we ook deze zomer heel wat blije
mensen langs zien schuiven met een vers geplukt boeketje.

De bloei in de tuin kende dit jaar wat pieken en dalen. In de periode dat het erg
droog was, waren er duidelijk minder bloemen. In het najaar kregen de bloemen
er weer zin in en kwam er weer veel kleur en geur in de tuin. De temperaturen
bleven vrij hoog, waardoor bijvoorbeeld de cosmea’s uiteindelijk nog veel
bloemen gaven. Het appel- en het perenboompje droegen voor het eerst wat
vruchten, ook daarvan hebben hopelijk enkele tuinders genoten. De pruim had
nog geen vruchten.

We hebben in het afgelopen jaar wat meer de natuur zijn gang laten gaan. We
hebben vrijwel niets ingezaaid, maar de spontaan opgekomen zaden van het
afgelopen jaar laten groeien. Dat betekende een iets andere aanblik dan vorig
jaar: de paadjes waren wat minder strak en de bloemen stonden wat meer door
elkaar.

Al met al was de pluktuin weer een lust voor het oog, waar jong en oud volop van
konden genieten.

Kleinkinderen Denley en Vayenn (Foto: Ruud Baars)
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Vooruitkijken
Jannie Mandemaker (tuin 71), Norma Stroo en ondergetekende (tuin 70) hebben
in de afgelopen jaren de pluktuin met heel veel plezier verzorgd.
Na 2 jaar pluktuin hebben Norma en Ruud echter besloten om het stokje over te
dragen. Het bestuur heeft aangegeven dat zij graag de pluktuin wil handhaven.

Het bestuur is derhalve op zoek naar enkele mensen die de zorg voor de pluktuin
gaan overnemen. Uiteraard kan een volgend groepje dit, in overleg met het
bestuur, op hun eigen wijze invullen. Met het bestuur is afgesproken dat vanaf
het komend seizoen de pluktuin zal worden opgenomen in het algemeen werk.

Norma en Ruud zijn natuurlijk graag bereid om in de eerste fase nog wat te
informeren en/of te adviseren als dat nodig is. Kom even langs bij één van ons of
meld je aan bij het bestuur.

Ik verheug me al weer op een mooie pluktuin in 2016.
Ruud Baars, tuin 70.

-----------------------------------------------------
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FIJNE KERST GEWENST!

KERST in geuren en kleuren…
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Het bestuur van vtv Jan Vroegop wenst u
Prettige Kerstdagen en voor het jaar 2016

een heel goed ‘vers’ tuinjaar !

[Foto: Nel Paulisse]

--------------------------------------------------------------

BERICHT van het SCHOOLTUINTEAM
Op 25 november gaat ons schooltuinteam samen met het team van T.V. Nut en
Genoegen evalueren met de directie van de school OBS De Dijk.
In 2016 komen Loes Dikhoff(tuin 62) en Liesbeth Akkerman (tuin 120) het
schooltuinteam versterken.
De schooltuinen starten op maandag 4 april 2016 met groep 6/7 van OBS De Dijk.
De paasdagen hebben we dan alweer achter de rug.

Het Schooltuinteam: Engel Tjipjes, Annie Vet, Ed Beerepoot, Norma Stroo,
Nicolette de Leeuw, Marion Hofer en Nel Paulisse.
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PUZZELEN is voor tuinders een manier om eens even rustig te gaan zitten…
Voor jong en oud, leuk werk voor de wintermaanden, lekker warm bij de houtkachel
in de tuin of thuis bij de verwarming!
Hierboven: eén sudoku, spelen met getallen, en één woordenpuzzel.
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Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie

10 januari 2016
van 14.00-16.00 uur

Alle tuinleden en hun gezinsleden zijn van harte
welkom in ons verenigingsgebouw “de Westring”
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JAARAGENDA 2016

dinsdag 5-jan bestuursvergadering vrijdag 1-jul opbouw open dag vrijwilligers

zondag 10-jan nieuwjaarsreceptie 14.00-16.00 u zaterdag 2-jul opbouw/inrichting vrijwilligers

dinsdag 9-feb kandidaatleden + bestuursverg. zondag 3-jul open dag

woensdag 17-feb sluiting kopij maandag 4-jul afbouw open dag vrijwilligers

zaterdag 20-feb redactievergadering zaterdag 9-jul algemeen werk wijk 2 en 3 (3e)

zaterdag 27-feb opening winkel woensdag 20-jul algemeen werk senioren (3e)

dinsdag 1-mrt water op de tuin zaterdag 23-jul schouw

dinsdag 8-mrt bestuursvergadering zaterdag 20-aug uitslag zonnebloem

zaterdag 12-mrt algemeen werk wijk 1 en 4 (1e) woensdag 24-aug algemeen werk senioren (4e)

vrijdag 25-mrt kascontrole zaterdag 27-aug schouw

zaterdag 2-apr algemeen werk wijk 2 en 3 (1e) dinsdag 6-sep bestuursvergadering

maandag 4-apr start schooltuinen zaterdag 10-sep algemeen werk 1 en 4 (4e)

dinsdag 5-apr bestuursvergadering woensdag 14-sep sluiting kopij

woensdag 13-apr algemeen werk senioren (1e) zaterdag 17-sep redactievergadering

woensdag 20-apr sluiting kopij zaterdag 24-sep algemeen werk 2 en 3 (4e)

zaterdag 23-apr redactievergadering zaterdag 24-sep schouw

dinsdag 26-apr algemene ledenvergadering dinsdag 4-okt bestuursvergadering

zaterdag 30-apr algemeen werk wijk 1 en 4 (2e) woensdag 5-okt algemeen werk senioren (5e)

zaterdag 30-apr schouw zaterdag 22-okt algemeen werk 1 en 4 (5e)

dinsdag 10-mei bestuursvergadering zaterdag 5-nov algemeen werk 2 en 3 (5e)

zaterdag 14-mei stekkenmarkt dinsdag 8-nov bestuursvergadering

zaterdag 21-mei algemeen werk 2 en 3 (2e) woensdag 9-nov sluiting kopij

woensdag 1-jun algemeen werk senioren (2e) zaterdag 12-nov redactievergadering

dinsdag 7-jun bestuursvergadering zaterdag 19-nov inhaaldag/shredderdag

woensdag 15-jun sluiting kopij donderdag 1-dec waterafsluiting

zaterdag 18-jun algemeen werk wijk 1 en 4 (3e) dinsdag 6-dec 1e jaars+bestuursvergadering

zaterdag 18-jun redactievergadering zondag 11-dec kerstmarkt

zaterdag 18-jun schouw
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