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BESTUURSBESLUITEN en MEDEDELINGEN

Dit is dan al weer de laatste Vroegopper van 2017. Wie heeft vaak het gevoel
niet dat de tijd vliegt? Op zich is daarmee niets mis, het gaat erom dat we onze
tijd goed invullen. Met invullen van de ons gegeven tijd hebben we binnen onze
vereniging Jan Vroegop geen moeite gehad. Met name als we bedenken dat het
5-jarenplan voor de vervanging en aanleg van de water- en elektravoorziening is
ingedikt tot een tijdsbestek van 2 jaar. Dit was mogelijk door goed overleg en
inzicht. Daardoor konden de werkzaamheden binnen het Infra-project onder de
bezielende en vakkundige leiding van Jan Baijens met een groep trouwe
vrijwilligers in het tweede jaar voor 95% hun beslag krijgen.

Bestuursbesluiten.
In de kop van deze bestuursmededelingen heb ik een wijziging opgenomen.
Vanaf nu wordt de titel:” Bestuursbesluiten en mededelingen”.
Meldingen van besluiten betreffen alleen de dagelijkse gang van zaken die
voortgang moet hebben. Zaken die het algemeen beleid betreffen, worden ter
besluitvorming aan de Ledenvergadering voorgelegd.

Afsluiting water op de tuin !
Het bestuur heeft besloten dat het water op ons tuincomplex op
zaterdag 9 december zal worden afgesloten in de meterputten.
U dient in de week ná 9 december uw tapkraan/-kranen op de tuin open te
draaien, zodat het water uit de leidingen kan wegstromen via het
aftapkraantje in de centrale meterput, dat centraal zal worden geopend.
Het aftapkraantje zal na één week, dus op 16 december, weer centraal
worden gesloten.

In de nieuwe situatie van de centrale meterputten hoeft u geen watermeter-
stand door te geven. De watermeterstanden zullen centraal worden opgenomen.

Wel blijft iedere tuinder zèlf verantwoordelijk voor het voorkómen van
bevriezing van de waterleiding op de eigen tuin !

De meterstand van de elektriciteitsmeter dient u zelf op te geven aan de
administratie d.m.v. het invulformulier in deze Vroegopper.

Namens het Bestuur,
Jacques Bot, voorzitter.
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SHREDDERMATERIAAL  11-18 NOVEMBER

Beste tuinleden,
Vanaf zaterdag 11-11-2017 kunt u snoeiafval, dus: takken, stammen,
struiken deponeren op de 3e parkeerplaats en achter de Westring.

Om het vastlopen van de shredder te voorkomen dient u:
GÉÉN stronken, afval van heggen, hagen, planten met kluiten en ook
GÉÉN maïs, zonnebloemen of bramen aan te leveren. [afvoeren afvalpunt Gem.]

De shredder komt op zaterdag 18 november om 08.00 uur.
Vrijwilligers zijn zeer welkom en na het shredderen is er van
14.00 tot 16.00 uur in de Westring een hapje en een drankje voor alle
tuinleden! Zie verder het bericht hiernaast…

Met vriendelijke groeten, het Bestuur. [Foto: Wikipedia]

Zo’n shredder komt uit de Bosbouw, lust dus GÉÉN planten of veel
blaadjes, maar is een TAKKEN machine, vreet en verbrijzelt alleen
HOUT, HOUT, HOUT…!
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EXTRA BIJEENKOMST – zat. 18 november
Shredderdag / Einde Infra-project / Seizoensafsluiting

Beste tuinleden,
Het Infra-project Water en Elektra is bijna afgerond en dat is voor
het bestuur een reden om alle tuinleden uit te nodigen voor een
hapje en een drankje! In het bijzonder nodigen wij die tuinleden uit
die het Infra-team geholpen hebben met de graafwerkzaamheden.

Datum: zaterdag 18 november (Shredderdag)
Tijd: 14.00-16.00 uur

Met vriendelijke groeten,
Nel Paulisse, secretariaat.

BERICHT:
Het bestelboekje voor Garant-zaden ligt zeer binnenkort in uw tuinbrievenbus.

-----------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden

Tuin 37 – Dorien van Wijngaarden Tuin 123 – Deen Guldemond

Wij heten jullie van harte welkom binnen Jan Vroegop!
-----------------------------------------------------
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LIEF & LEED

--------------------------------------------------------------
Een Update: We hebben dit jaar voor veel Lief & Leedjes een kaart gestuurd.

Deze periode is het erg druk, veel tuinders zijn ziek of worden geopereerd,
helaas. We hopen dat iedere tuinder die weet dat er iemand ziek is, dat even
doorgeeft aan ons Lief & Leed team. Alle zieken: beterschap gewenst!!!
Irene Hendriksen (tuin 55) en Truus van de Griendt (tuin 107) 07-11-2017
--------------------------------------------------------------

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, bloemen en
kaarten die ik heb ontvangen na mijn rug-operatie. Ik vond het erg leuk dat er zo
aan mij gedacht werd. Het gaat gelukkig steeds beter met mij, al is het hele
gebeuren mij wel tegengevallen. Volgens de dokter heeft de genezing nog tijd
nodig, maar komt het allemaal goed.
Miriam Kuipers-Lourens, tuin 113. 01-11-2017
-------------------------------------------------------------------

Ik wil Lief en Leed bedanken voor hun leuke kaart en mooie bos bloemen tijdens
het verblijf van Ab in het ziekenhuis.
Update voor een ieder: Ab heeft 20 september een nieuwe knieprothese gehad,
operatie succesvol en een super revalidatie bij Recura. Kwam hij 26 september
weer thuis. Vrijdag 29 september kreeg Ab echter een galkoliek en is zaterdag
30 september wederom opgenomen met een galweg infectie. Daarvoor heeft hij
4 weken in het ziekenhuis gelegen. Ab is inmiddels weer thuis en gaat een periode
van herstellen tegemoet.
Hartelijke Groet, Ab en Ria Gijssen, tuin 64A. 07-11-2017
-----------------------------------------------------

Heel graag wil ik langs deze weg de tuinleden bedanken voor de mooie bos bloemen
die ik gisteren van Irene heb ontvangen, na mijn operatie van twee weken geleden.
Hoop iedereen weer snel te zien!
Met vriendelijke groet, Kiena Baijens, tuin 59. 10-11-2017
--------------------------------------------------------------
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Kerstkienen
Zondagmiddag  10 december 2017

Van 14:00 tot 17:00 uur

Bij Tuinvereniging Jan Vroegop
In de kantine “de Westring”

Ringweg 280
1507 BS Zaandam

Iedereen - groot en klein - is van harte welkom!

Kienen met plankjes (gebruik fiches/muntjes of krijtjes).
In de pauze is de verkoop van de loten voor de tombola,
die ná het kienen worden verloot.
Kosten: € 1,50 per plankje.
Tombola lootjes: € 0,50.

KOM KIENEN EN STEUN ONZE TUINVERENIGING !
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HET ALGEMEEN WERK – NOVEMBER

Het Algemeen Werk voor dit jaar is voor de meeste tuinleden klaar.
Het is een rustig jaar geweest dat ook in het teken stond van de aanleg van het
Infraproject, Water en Elektra.

De paden zagen er regelmatig niet uit en we hebben daarom vaker de bovenlaag,
de toplaag ervan, moeten aanvullen. Ook het verwijderen van de tegels bij de
Westring op de J. Hengsdijklaan was een zware klus.

Wat nu nog op het programma staat is de Shredderdag op zaterdag 18 nov.
Er zijn nog maar enkele tuinders met een achterstand in het algemeen werk.
Dus we kunnen best nog wat extra enthousiaste tuinders gebruiken die dit
team komen versterken! Het is altijd één van de leukste werkdagen !!!

Naast het shredderen is er altijd blad te harken, greppels schoon te houden en
eventueel nog wat te maaien. We hebben een elektrische maaier en het is een
plezier om met deze maaier te maaien!

GRAAG zie ik een aantal van jullie tuinders op de SHREDDERDAG verschijnen!

Ed Beerepoot
(tuin 110).

[Foto: Fie Nieuwenhuizen, tuin 114]
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VROEGOP INFRA – NOVEMBER

Hierbij een verslag betreffende het vernieuwen van de water- en elektraleidingen
op ons complex.

Het aanbrengen van de water- en elektraleidingen in de paden is gereed. Er resten
nog enkele afwerkpunten alsmede aansluitingen naar de lichtmasten op P2 en P3 en
het aanbrengen van tappunten water op de Rotonde en P3.
Ook dient e.e.a. nog op tekening te worden verwerkt.

Ook zijn de meeste huisjes aangesloten op het nieuwe net. Er resten nog enkele
huisjes welke aangesloten moeten worden, maar waarvan de tuinders nog geen
mantelbuis hebben liggen of door een andere oorzaak. Wanneer deze tuinders
menen gereed te zijn om aangesloten te kunnen worden, gaarne contact opnemen:

Voor het elektra: René Roding, tuin 35, E: roding@hetnet.nl, M: 0643 192 255
Voor water:Jan Baijens, tuin 59, E: j.h.baijens@outlook.com, M: 0637 571 672

Voor de rest dienen de paden, waar de kabels en leidingen in zijn aangebracht,
regelmatig te worden bijgevuld met toplaag materiaal wat op parkeerplaats 3 en
achter de Westring ligt. Ten gevolge van de grondslag kan dit nazakken nog wel
een jaar of langer duren, waarna e.e.a. definitief kan worden afgewerkt. Het
verzoek aan de aangrenzende tuinders is om dit zelf gezamenlijk bij te houden.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de medewerking waardoor dit project ruim
binnen de gestelde tijd is gerealiseerd. Zelf ben ik wegens andere verplichtingen
voorlopig wat minder op het complex aanwezig.

Met vriendelijke groet,
Jan (J.H.) Baijens, tuin 59.
E: j.h.baijens@outlook.com
M: 0637 571 672

[Toplaag materiaal op de 3de parkeerplaats voor het bijvullen van de paden.]
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INFRA-PROJECT en ONZE PADEN

Beste tuinders,
We naderen het einde van het water- en elektra-project, hetgeen in 2015 van
een 5-jarenplan, vorig jaar is teruggebracht naar 3 jaar en dit jaar voor 95% al is
uitgevoerd door de inzet van de enthousiaste vrijwilligers van het Infra-project
onder leiding van Jan Baijens.
Nu wordt gewerkt aan de afronding en afwerking van het geheel en op alle paden
wordt - waar nodig - een toplaag gegooid. De 2de en 3de parkeerplaatsen hebben
ook een toplaag in de kuilen gekregen die nog glad geharkt moet worden.

Laat je goodwill zien als tuinder!
Komt u op uw pad toplaag tekort dan
ligt er achter de Westring en op de
3de parkeerplaats nog genoeg toplaag
die u met de kruiwagen kunt wegrijden
om de kuil of plas op te vullen.
In 2018 wordt het nog behelpen met het [Toplaag materiaal achter de Westring]

opvullen van de gegraven kuilen, want ze blijven voorlopig nog inzakken.

Het is nu de bedoeling voor u als tuinder om de toplaag egaal uit
te harken. Er moet gezegd worden dat de toplaag niet van de beste
kwaliteit is. Het merendeel komt van de Anemoonlaan en de hoofd-
ingang waarin veel steen en puin zit, dat het lopen en fietsen flink
bemoeilijkt en voor ongerief zorgt. Dit geeft u tegelijk de mogelijk-
heid om de bladeren die van de bomen op uw tuinpad liggen uit te
harken en te composteren.

Het volgende wordt nu van u verwacht:
1. U harkt deze toplaag egaal over het pad.
2. Stenen, grove stenen stukken en puin harkt u eruit.
3. Doe die in een of meerdere vuilniszakken en hou die op uw tuin.
4. Hark stenen en puin NIET in de heg.
5. In het voorjaar krijgt u bericht van het bestuur wanneer u dit

restmateriaal kunt afleveren: op de 1ste, 2de of 3de parkeerplaats.
Ten overvloede, breng dit NIET nu al naar de parkeerplaatsen,
want daar ligt al genoeg rommel, dus houdt het op uw tuin !!!
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Als iedereen zijn of haar bijdrage hieraan levert, dan loopt en fietst u
weer met plezier over de paden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten, Ramdath Marapengopi

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

DE NAJAARSMARKT

Wat een mooie dag was het op onze Najaarsmarkt van 24 september jl.!
Gezellig druk met véél bezoekers die door het mooie weer bijna allemaal op de
fiets waren gekomen.

Heel veel belangstelling was er voor de verse groenten, maar ook voor het fruit,
evenals voor de gevulde potjes met producten van de eigen tuinen.

De expositie van eigen hobby’s in de
Westring hadden zeker
niet te klagen over belangstelling.
Mede door de fijne samenwerking
met elkaar is het weer een
geslaagde dag geworden.

En daar is een mooi bedrag uit
voortgekomen van: € 604,15.

Groetjes van het team.

[Foto’s: Henny Tjipjes]
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‘Tuin in beeld’ is een inkijk in één van de tuinen op Jan Vroegop. In iedere
uitgave van dit blad komt een persoonlijk verslag over het tuinieren op ons
mooie complex. Deze keer het verhaal van familie Vogelezang op tuin 88.

Lena Vogelezang vertelt het verhaal over hun tuin.
Als je vanaf de Rotonde naar het nieuwe gedeelte loopt, kom je langs een poortje
met daarachter enkel een pad dat tussen twee andere tuinen doorloopt. Het is de
enige tuin op Vroegop waar je niet in de tuin kunt kijken. Met een gezonde dosis
nieuwsgierigheid maak ik een afspraak met de tuinders op deze 'geheime' tuin.

Hoe zijn jullie hier verzeild geraakt?
Al sinds 1980 wonen wij op de Westzanerdijk. Toen de kinderen klein waren,

konden we heerlijk
gaan wandelen op
Vroegop. Het
complex was toen
toegankelijk vanaf
de dijk,
tegenwoordig is de
poort meestal op
slot. Later ging ik
ook met mijn
kleinkind wandelen
en het was heerlijk
omdat de omgeving
veilig was.

Als er sneeuw lag, maakten we er een sport van om als eerste over de paden te
lopen: dat er niemand is en er alles nog ongeschonden uitziet.

Een tijdje geleden ging Ed, mijn man, met pensioen en ik werd voor mijn werk
afgekeurd. Plotseling was daar veel vrije tijd. Ik wilde dolgraag een tuin maar Ed
niet. Dus ging ik het voor een jaar uitproberen. Ed zou het zware werk voor mij
doen en die heeft vervolgens twee jaar flink zijn armen uit zijn mouwen moeten
steken. Dat was in 2011 en intussen zitten wij er dus al weer wat jaartjes. Ik wist
dat ik het leuk zou gaan vinden. Mijn opa en vader hadden ook een volkstuin, dus ik
ben er mee opgegroeid.
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Wat hebben jullie allemaal aan de tuin veranderd?
Heel veel coniferen gekapt! Er was één boom
die beeldbepalend is, dus die staat er nog. Het
huisje was in een slechte staat, de vloer
bijvoorbeeld was helemaal rot. Verder hebben we
veel planten verplaatst in plaats van nieuwe te
kopen en hebben we een groentetuin gemaakt.
Het is fijn om wat zon op je tuin te krijgen omdat
alles dan zo veel beter groeit. Vooral de
Rododendron is prachtig als hij bloeit. Dit was
wat ik zag toen ik de tuin voor de eerste keer
betrad en ik werd meteen verliefd.

Welke plannen hebben jullie nog in de toekomst?
Meer planten en minder gras. Ik haal steeds een stukje gras weg en zet daar iets
anders voor in de plaats. Veel planten verzet ik ook en soms haal ik wat planten uit
een winkel maar alleen als het een aanbieding is.

Waar zijn jullie trots op?
De blauwe Hortensia's voor het huisje. Heel mooi en heel groot. Ze blijven ook
mooi van kleur. Soms koop je een blauwe en dan wordt hij langzaam roze, maar niet
deze. Ik heb een aantal fruitbomen geplaatst en het oogsten blijft een bijzonder
leuke ervaring. Wij vinden de hele tuin mooi en als we er zijn dan voelen we ons
alsof wij een beetje op vakantie zijn.

Wat doen jullie naast tuinieren nog meer op de tuin?

Haha, alleen maar
werken! We kunnen
niet goed stilzitten
en Ed noemt het
ook ons 'werkhuis'.
We houden van
bezig zijn, dus dat
komt goed uit! Ik
lees wel eens een
krantje maar
verder is het vooral
tuinieren.
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Zouden jullie zonder de tuin kunnen?
Nog niet! Als het teveel wordt gaan we stoppen, maar dat is hopelijk nog lang niet
zover. Ben heel gelukkig met onze tuin. Vooral de ligging is perfect.
We zitten tussen acht andere tuinen en toch compleet privé. Ik vind dat we de
mooiste plek op het complex hebben en zo’n plek wil je niet snel verlaten!

Interview en foto’s: Janneke Pepers, tuin 36a.

--------------------------------------------------------------------
[Advertenties]
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FEESTJES VIEREN OP DE TUIN

Vrijdagmiddag 13 oktober heeft Layli haar kinderfeestje op de tuin gevierd.
Na veel regen was het eindelijk droog en aangenaam in temperatuur.
Na het uitpakken van de cadeautjes en het nuttigen van lekkers begon de
speurtocht met opdrachten. Dat was een succes. Daarna nog spelen op de tuin en
klimmen in de boom en radslag op het grasveld.
We kunnen spreken van een geslaagd kinderfeestje!

[Tekst en foto’s: Agnes Dekker, tuin 110]
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Hulsttakken met rode bessen zijn zeer geliefd in de Kersttijd.
Hieronder wat meer informatie over deze veelgebruikte plant, takken en besjes.

Hulst
Familie: Aquifoliaceae, Hulstfamilie,  Ilex aquifolium L.
Oorsprong: Noord-Amerika, Japan, West- en Midden-Europa.
Hoofdzakelijk vindt men de plant in de begroeiing in gemengde wouden
(voornamelijk in beuken- en eikenbossen; de plant houdt van een zure grond).
Tegenwoordig is de Hulst in tuinen een zeer geliefde sierplant.
Inheemse hulst, Ilex Aquifolium, is één van de weinige wintergroene heesters.
Hij groeit vanouds in ons land. Het is een langzaam groeiende boom. Hij kan wel
300 jaar oud worden, maar wordt meestal gemiddeld 100 jaar oud.

Beschrijving:
De Hulst is hoofdzakelijk als struik te vinden, maar ook als boom komt hij veel
voor. Hij kan maximaal 10 meter hoog worden, maar meestal blijft hij kleiner.
De Hulst is bekend door zijn leerachtige glanzend groene bladeren met puntige en
stekelige randen, deze worden tot 7 cm lang. De onderkant van de bladeren is
lichtgroen en dof. De bloesems zijn zeer klein en waswit. Ze zijn okselstandig
geplaatst en verschijnen in bosjes. Ze hebben een vijfgelobde kelk met een witte
gespleten kroon en vier of vijf meeldraden die aan het vruchtbeginsel kleven.
De steenvruchten zijn zo groot als erwten en schitterend rood.
De bessen zijn in het koude jaargetijde op de struik aanwezig.

In de rode bes zitten twee tot acht zaden.
Er zijn struiken die vol zitten met rode bessen,
andere struiken hebben geen bessen. Dit komt
doordat de Hulst een tweehuizige soort is: alleen
de bloemen die functioneel vrouwelijk zijn en een
ontwikkelend vruchtbeginsel hebben, vormen
uiteindelijk bessen.

[Hulst, Argentea Marginata, bontbladig]
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De functioneel mannelijke bloemen, de meeldraden staan afwisselend met de
kroonbladen en vallen na enige tijd af en vormen geen bessen. Bloeitijd: Mei - Juni.
De bessen blijven de gehele herfst en winter aan de plant.

Geschiedenis:
De verzamelnaam Ilex werd oorspronkelijk door de Romeinen voor de steeneik
gebruikt. Vanwege de zeer op elkaar lijkende bladeren werd de naam later ook
overgedragen aan de Hulst.

Farmaceutisch werkzame delen/giftige delen:
De bladeren van de plant. Ze zijn reukloos en hebben in verse toestand een
onaangenaam wrange smaak. In de volksheelkunde worden de jonge bladeren voor
het behandelen van koorts en reumatische klachten ingezet. In de homeopathie
worden de gedroogde bladeren bij griepinfectie gebruikt en de in juni gewonnen
verse bladeren worden gebruikt voor het behandelen van oogontsteking.

Echter zeer giftig  zijn de rode bessen voor mensen.
Reeds 20-30 rode bessen zijn een dodelijke
hoeveelheid voor volwassenen. De eerste
vergiftigingsverschijnselen zijn misselijkheid, diarree
en hartritmestoornissen (bij kinderen kan al bij
inname van 2-3 bessen heftige diarree ontstaan).
Tevens sterke slaperigheid en verlammings-
verschijnselen. STERK giftig!

[Ilex, Aquifolium Pyramidalis]

Behandeling: innemen van koolstofpoeder en direct braken. Veel warme thee laten
drinken. In het ziekenhuis een maagspoeling. Zie erop toe dat kinderen NOOIT
met deze plant in aanraking komen!

Kerstversiering:
Omdat hulsttakken gebruikt worden voor kerstversiering, zijn de bessen vaak veel
te gemakkelijk bereikbaar voor kinderen. Voor vogels zijn de hulstbesjes niet
giftig.  Appelvinken lusten de besjes wel, lijsters eten ze pas als al het andere
fruit schaars geworden is. Verder gebruiken vogels de struiken graag als
broedplaats.
Het hout van de Hulst is ivoorwit, met soms een groene zweem, dicht, hard en
zwaar. Het werd gebruikt voor snij- en inlegwerk en voor het maken van
houtsneden.
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Vermeerderen:
Een Hulst kan worden vermeerderd door te zaaien,
te stekken, te delen of via uitlopers. Neem aan het
einde van de zomer of begin van het najaar de
halfhoutige takken als stekken. Of pluk de bessen
meteen nadat ze goed op kleur zijn.
Laat het vruchtvlees verrotten en was daarna de
zaden heel goed schoon. Het vruchtvlees bevat
namelijk stoffen die de kiemkracht remmen.
Bewaar het zaad in wat vochtig zand. Zaai ze het
eerstkomende voorjaar op een halfschaduwrijke plek
in vochtige humusrijke grond. De opkomst kan drie
jaar duren.
Omdat een Hulst een trage groeier is, is een mooi
groot opgekweekt exemplaar een kostbaar bezit. En
het is een plant voor het leven, die steeds mooier wordt. Uit Flora Batava, deel 8, Jan Kops

Herman Christian van Hall, 1844

Volgens een bijgeloof werd de boom in verband gebracht met eeuwigheid en
schreef men hem de macht toe het kwaad en de ondergang te kunnen weren.
Verder zou de Hulst bescherming bieden tegen blikseminslag en tegen demonen en
heksen.

Bronnen: Wikipedia, Neerlandstuin.nl, Flora van Nederland,
Wilde planten in Nederland en Belgie, Pharma actueel.

---------------------------------------------------------------------------
[Advertenties]
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JAARAGENDA 2017

dinsdag 10 jan bestuursvergadering

dinsdag 7 feb kandidaatleden + bestuursvergad. woensdag 5 juli algemeen werk senioren (3e)

woensdag 15 feb sluiting kopij zaterdag 22 juli schouw

zaterdag 18 feb redactievergadering zaterdag 22 juli algemeen werk wijk 1 en 4 (4e)

zaterdag 4 mrt opening tuinseizoen zaterdag 19 aug zonnebloemen opmeten

zaterdag 4 mrt opening winkel / jubilarissendag woensdag 30 aug avondwandeling ‘laatste loodjes’

zaterdag 4 mrt water op de tuin zaterdag 2 sep algemeen werk wijk 2 en 3 (4e)

dinsdag 14 mrt bestuursvergadering zaterdag 2 sep schouw

zaterdag 18 mrt algemeen werk wijk 1 en 4 (1e) dinsdag 5 sep bestuursvergadering

vrijdag 31 mrt kascontrole woensdag 13 sep algemeen werk senioren (4e)

zaterdag 1 apr algemeen werk wijk 2 en 3 (1e) woensdag 13 sep sluiting kopij

maandag 3 apr start schooltuinen zaterdag 16 sep redactievergadering

dinsdag 11 apr bestuursvergadering zaterdag 23 sep schouw

woensdag 12 apr algemeen werk senioren (1e) zondag 24 sep Najaarsmarkt

woensdag 12 apr sluiting kopij zaterdag 30 sep algemeen werk wijk 1 en 4 (5e)

zaterdag 15 apr redactievergadering (zondag 1 okt seizoensafsluiting)

zaterdag 15 apr wandeltocht ‘laatste loodjes’ dinsdag 3 okt bestuursvergadering

zaterdag 29 apr algemeen werk wijk 1 en 4 (2e) zaterdag 14 okt algemeen werk wijk 2 en 3 (5e)

zaterdag 6 mei schouw woensdag 25 okt algemeen werk senioren (5e)

dinsdag 9 mei Algemene LedenVergadering dinsdag 7 nov bestuurvergadering

zaterdag 13 mei stekkenmarkt woensdag 8 nov sluiting kopij

zaterdag 13 mei algemeen werk 2 en 3 (2e) zaterdag 11 nov redactievergadering

dinsdag 23 mei bestuursvergadering zaterdag 18 nov inhaaldag/shredderdag/seizoensluit

woensdag 24 mei algemeen werk senioren (2e) zaterdag 9 dec waterafsluiting/ aftapkraantje open

zaterdag 10 juni algemeen werk wijk 1 en 4 (3e) zondag 10 dec Kerstkienen

zaterdag 17 juni schouw dinsdag 12 dec 1e jaars + bestuursvergadering

dinsdag 20 juni bestuursvergadering zaterdag 16 dec centraal aftapkraantje dicht

woensdag 21 juni sluiting kopij

zaterdag 24 juni redactievergadering

zaterdag 24 juni algemeen werk wijk 2 en 3 (3e)






