Volkstuin- en Recreatietuinvereniging
Bodegraven

27 maart

Jaarvergadering
in Rijngaarde
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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de

“Volkstuin- en Recreatietuinvereniging
Bodegraven”
in “Rijngaarde” op 27 maart 2012 om 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

Agenda:
1

Opening door de voorzitter.

2

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 15 maart 2011.

3

Jaarverslag door de voorzitter.

4

Verslag kascontrolecommissie.

5

Financieel jaarverslag door de penningmeester.

6

Royementen lidmaatschap.

7

Pauze met daarin een loterij.

8

Vaststellen bestuursplaatsen (zie volgende bladzijde!)

9

Aanschaf tweewielige trekker.

10 Rondvraag.
11 Sluiting, aansluitend een samenzijn onder het genot van een “borreltje”.
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Bestuursfuncties: (eventuele wijziging i.v.m. einde periode van twee
jaar)
Voor de functie van tuincommissaris:
Arjen Boekhorst
(herkiesbaar)
Anneke Wijfje heeft te kennen gegeven te willen stoppen als secretaris en tevens te willen
stoppen als redactielid van ons clubblad.
Voor de functie van tuincommissaris, naast André Woertman op terrein Oost, heeft
Jakko Gunst zich beschikbaar gesteld.
Voor de functie van secretaris heeft Maaike ten Haken-Muit zich beschikbaar gesteld.
Uiteraard kunnen andere leden zich ook beschikbaar stellen voor bovengenoemde
bestuursfuncties!

Dit even doorgeven aan Piet van Kooten of Frans Hulsbergen
Mochten andere leden zich opgeven, dan zal er tot stemming op de algemene
jaarvergadering worden overgegaan.
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Volkstuin- en Recreatietuinvereniging
Bodegraven

Notulen algemene ledenjaarvergadering 15 maart
2011 in Rijngaarde
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1 Opening door de voorzitter.
De vergadering wordt door de voorzitter, Frans, geopend om 20.00 uur.
2 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 19 maart 2010.
De notulen worden vastgesteld zonder verdere opmerkingen van de aanwezige leden.
3 Bestuursfuncties (eventuele wijzigingen i.v.m. einde periode van twee jaar).
De zittingperiodes voor de diverse bestuursleden worden unaniem door de leden
verlengd.
4 Jaarverslag door de voorzitter.
` Frans begint met een moment stilte te vragen ter nagedachtenis aan Kees Vreeken en
Jan Stoppelenburg.
Frans gaat verder en heeft het over communicatie wat bij onze club geschiedt door het
clubblad en de vitrines. Hij geeft aan dat e-mail verkeer zeer belangrijk is voor een
goede communicatie en verzoekt aan de leden, indien zij een e-mailadres hebben, dit
door te geven. Ook de ideeënbus is een goede bron voor informatievoorziening vanuit
de leden richting bestuur.
Verder staat Frans stil bij de sponsoring aan onze club. De advertenties van
verschillende bedrijven in ons clubblad brengen kontanten op zodat de kosten voor ons
clubblad ruimschoots terugverdiend worden. Hij geeft verder aan dat de firma Karssen
een zeer belangrijke sponsor is daar die zorg draagt voor de vermenigvuldiging van
ons clubblad.
Ook de gemeente sponsort ons d.m.v. het regelen van afvalcontainers voor hout en
puin.
Het afgelopen tuinjaar is onze vereniging weer naar buiten toe gepromoot d.m.v.
kabelkrant, open dag en najaarsmarkt. Ook is er een stand geweest bij Welkoop op de
dag van het platteland, die veel aandacht voor onze vereniging heeft opgeleverd.
Verder heeft een aantal leden de “Veldzichtwandeling” gemaakt waar uitleg is
gegeven door Nelly Pot, die het veldzichtpad gerealiseerd heeft. Het was een zeer
leerzame wandeling.
Frans staat verder stil bij de problemen welke de vervuiling van een perceel op terrein
Oost heeft opgeleverd. Met man en macht en ook met de inzet van een werkteam is de
tuin opgeruimd en kon weer verhuurd worden.
De winkel heeft financieel gezien zeer goed gedraaid en het pootgoed, opgekweekt
door Frans in de grote kas op terrein Oost 7 en het pootgoed dat opgehaald werd door
Arjen Boekhorst en Piet van Kooten is goed verkocht in de Polderhof.
Verder sluit Frans het jaarverslag af met het gegeven dat sponsoring, clubblad, verdere
promotie, en de winkel voor onze club zeer belangrijke items zijn die we verder
moeten uitbouwen. Ook staat hij nog even stil bij het belang van de werkteams zodat
niet altijd dezelfde leden benaderd hoeven te worden als er eens klussen van algemene
aard zijn.
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5 Verslag kascontrolecommissie.
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door Piet van Kooten en hij geeft eerst
het woord aan Jan Muller, lid van de kascontrolecommissie. Gerrit Verbruggen, ook
lid van de kascontrole is helaas afwezig op deze vergadering. Jan geeft aan dat de
boekhouding van onze vereniging in orde wordt bevonden door de
kascontrolecommissie en dat er geconcludeerd kan worden dat er een gezonde
financiële basis voor de vereniging is. De penningmeester, Piet van Kooten wordt
officieel gedechargeerd door Jan.
6 Financieel jaarverslag door de penningmeester.
Na het verslag van de kascontrolecommissie en een bedankje voor de leden van de
kascontrolecommissie gaat Piet van Kooten verder met het financieel jaarverslag.
De uitgaven en inkomsten worden door de penningmeester gepresenteerd en op
verzoek uitleg gegeven op vragen.
De inventaris en polderhof zijn in principe afgeschreven.
De huidige borg is € 0,50 per m2 en geen € 50,00 per perceel, zoals het was bij het
instellen van de borg een aantal jaren geleden.
De inventaris van de Polderhof is uitgebreid met een nieuwe maaimachine en het
houtwerk voor een nieuw hek voor het terrein West en het terrein Oost is aangeschaft,
inclusief het hang en sluitwerk. Tevens is een nieuwe poederblusser aangeschaft
omdat dit verplicht wordt gesteld door de verzekering.
Piet sluit het financieel jaarverslag af met de begroting voor 2011.
7 Royementen lidmaatschap.
Frans geeft aan dat het agendapunt “Royementen” een vast punt wordt op de agenda
van de jaarvergadering.
Er zijn het afgelopen jaar drie leden aangetekend aangeschreven. De problemen zijn in
goede harmonie met die leden opgelost.
Piet neemt het woord over om Thijs Epping te bedanken voor zijn inzet binnen het
bestuur en krijgt een waardebon en een bloemetje overhandigd.
8 Pauze met daarin een loterij.
Er wordt een onderbreking van de vergadering ingelast met koffie en een loterij.

9 Toekomstplan (nieuwbouw plantenkas achter clubhuis).
In het clubblad hebben alle leden de toelichting en motivatie tot het bouwen van een
plantenkas achter ons clubhuis kunnen lezen.
Frans heeft nu twee jaar in de grote kas op terrein “Oost 7” pootgoed opgekweekt voor
de verkoop aan de leden in de Polderhof. Dat heeft ruim € 800 netto opgebracht. Frans
vraagt ondersteuning van minstens twee leden om in de toekomst het voorkweken van
pootgoed fysiek te ondersteunen. Frans geeft ook aan dat “oude leden”, die zelf geen
tuin meer kunnen bijhouden, hier een mogelijkheid kunnen hebben de sociale
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contacten met andere leden voor te zetten en zich op deze manier kunnen inzetten voor
onze vereniging.
Er wordt nu ook pootgoed ingekocht en dat kost niet veel volgens een tuinlid.
Opgemerkt door Frans wordt dat nu bestuursleden tijd en ook benzine investeren om
dat pootgoed bij de firma Hoenkoop te regelen.
De kas achter de Polderhof wordt geen verwarmde kas. Het bestuur is bij de gemeente
geweest voor een gesprek over de mogelijkheden voor de bouw van de kas. Dat wordt
in principe goedgekeurd mits de huidige kas op terrein “Oost 7” wordt afgebroken.
Deze kas wordt t.z.t. afgebroken, aangezien het voorkweken van pootgoed een
probeersel was om lucratief voor de vereniging aan de tuinleden plantmateriaal te
kunnen verkopen.
Frans laat enkele tekeningen zien. Hij geeft verder aan dat fysieke ondersteuning een
must is en een voorwaarde het plan te realiseren. Als er geen animo voor
ondersteuning is wordt dit plan in de ijskast gelegd.
Een van de leden heeft 35 jaar o.a. in de kassen in Boskoop gewerkt en geeft aan dat
het heel duur gaat worden, wijst op de kosten zoals verzekeringen en of er inderdaad
animo is onder de leden om dit plan te ondersteunen.
Frans legt uit dat we verder moeten kijken in de toekomst wat de kas ons kan gaan
opleveren. De keus is gevallen op een “Markus kas” met aluminium profiel en dat
betekent weinig onderhoud.
Frans maakt duidelijk met allerlei voorbeelden waarom het lucratief is om een eigen
kas te hebben.
Er wordt door een tuinlid gevraagd waarom de tuinleden niet persoonlijk benaderd
worden om dit te ondersteunen.
Hierop is het antwoordt van Frans dat het een ieder toch duidelijk moet zijn wat betreft
de uitleg en motivatie hetgeen in het clubblad heeft gestaan dat tuinleden zich
spontaan aan kunnen melden.
Doordat het plan niet het door Frans gestelde fysieke ondersteuning van minstens twee
leden krijgt, brengt Frans dit plan ook niet ter goed- of afkeuring ter stemming.
Frans geeft verder aan dat het een mooi project voor de toekomst zou kunnen zijn. De
gemeente zal door Frans benaderd worden of het plan in de ijskast kan gaan en in de
toekomst wellicht eruit gehaald kan worden.
10 Werkteams.
Opnieuw komt het item “werkteam” ter sprake.
Elke tuinvereniging heeft de instelling “werkteams”. Twee jaar terug hebben we dit
ook ter jaarvergadering aangenomen om dit in te stellen maar de uitvoering hiervan
verloopt niet erg vlot.
Om onnodige woordenwisseling met leden te krijgen, worden de leden aangeschreven
door de voorzitter, tevens wordt dit team door hem gecoördineerd.
Dit biedt een mooie oplossing en naar ieders tevredenheid.
Vanaf heden wordt er door de tuincommissarissen bij het aantreden van een nieuw
tuinlid gecontroleerd of er wel bruikbare objecten op het perceel staan die tot
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overname kunnen worden aangeboden. Anders moet het object worden opgeruimd en
afgevoerd.
Het moet niet zo zijn dat degene die de tuin overgenomen heeft de tuin eerst moet
gaan opruimen, want hij moet meteen aan de slag kunnen om te tuinen. Een vraag
rijst: Een beloning voor de opruimers? Frans geeft aan dat containers ook een
kostenplaatje hebben en afvoer via het land van boer Veelenturf ook een kostenplaatje
meebrengt. De opmerking wordt gemaakt: Waar blijft de verenigingssfeer?
De borg is er voor om terug te geven indien een perceel schoon opgeleverd wordt. Als
de tuinder niets opruimt krijgt hij niets terug. Als er leden zijn die voor een werkteam
zijn aangeschreven niet komen opdagen krijgen zij een “gele kaart”! Voor de mensen
die drie maal een gele kaart hebben gekregen kan een boete worden opgelegd.
Waarom de borgen niet verhogen? We moeten streven dat de financiële drempel laag
blijft zodat een ieder de mogelijkheid heeft om te gaan tuinen. Op de vraag: Hoe vaak
wordt een lid opgeroepen voor een werkteam antwoord Frans: Dat zal zo’n maximaal
één keer per drie jaar zijn.
Er wordt er een schema in elkaar gezet zodat iedereen aan de beurt komt.
Het loopt soms uit de hand door meegenomen spullen uit huissfeer enz. Deze spullen
horen niet op de tuinpercelen. Als een tuincommissaris er wat van zegt krijgt die in
enkele gevallen een grote mond op de koop toe. Zoals iedereen gemerkt zal hebben is
er de laatste jaren veel meer structuur in de tuinvereniging gekomen. Zowel het
bestuur als de tuinleden zijn voor het welzijn van onze vereniging bezig en zal in de
toekomst alleen maar beter worden. In het vervolg zullen dus leden aangeschreven
worden om deel uit te maken van een werkteam en aan iedereen die niet meewerkt
worden sancties opgelegd.
Bestuurfuncties blz. 19 clubblad: Thijs is als tuincommissaris reeds gestopt en de
redenen van stoppen zijn geaccepteerd. André kan niet alleen tuincommissaris zijn op
terrein Oost. Niemand wil zich op dit moment beschikbaar stellen. Iedereen is
herkiesbaar. Om meer overlap van bestuursfunctie te krijgen qua zittingperiode wordt
besloten met instemming van de leden dat het in de huidige omstandigheden drie jaar
mag zijn.
11 Rondvraag.
Op de vraag van een tuinlid of het financiële verslag op papier tijdens de algemene
ledenvergadering uitgedeeld kan worden antwoordt Piet: Dat kan, maar het wordt niet
gepubliceerd in het clubblad.
Hekwerk? Er komt een hekwerk en de sloot zou worden uitgebaggerd, is ook niet
gebeurd. Boer Veelenturf had ook het e.e.a. in de sloot gedumpt maar dat is weer
opgelost en het water in de slot stroomt weer.
De sloot bij Jan Wijfje zou uitgebaggerd worden door de gemeente. Ondanks veel
aandringen bij de gemeente is dit nog niet gebeurd. Hoe vervelend ook!
Er moeten 2 personen voor de kascontrole aangesteld worden. Twee leden hebben zich
aangemeld.
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Blijft de contributie hetzelfde of gaat het omlaag? Het blijft hetzelfde, maar eind van
het jaar moet er onderhandeld worden met de gemeente en dus blijft dit een open
vraag.
Vraag over het verkrijgen van paprikaplanten. Dat zal worden gecontinueerd door
Arjen.
12 Sluiting:
Aansluitend een samenzijn onder het genot van een “borreltje”.
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Volkstuin- en Recreatietuinvereniging
Bodegraven

Clubblad

Zesde jaargang
Maart 2012 no: 1
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Verenigingsblad van de

“Volkstuin- en Recreatietuinvereniging
Bodegraven”
Opgericht november 1972
Zesde jaargang no. 1, maart 2012
Bestuur:
Voorzitter:

Frans Hulsbergen
Buitenkerk 58

Secretaris:

Anneke Wijfje
Dammekant 39

Penningmeester:

tel.: 0172-616971
e-mail: f.hulsbergen@telfort.nl
2411 PC te Bodegraven

tel.: 0172-474380
e-mail: sampyjan@telfort.nl
2411 CA te Bodegraven

Piet van Kooten

tel.: 0172-612786
e-mail: pietvankooten@casema.nl
Koninginneweg 139 2411 XN te Bodegraven

Tuincommissie:
Terrein “Oost”:

André Woertman

Terrein “West”:

Arjen Boekhorst

tel.: 0172-615198
e-mail: jawoertman@telfort.nl
Koninginneweg 141 2411 XN te Bodegraven

de Deel 3
Peter Schrama
Leidsche Poort 17

tel.:
0172-611811
e-mail: arjenbaukje@xs4all.nl
2411 SH Bodegraven
tel.: 0172615938
e-mail: p.schrama@casema.nl
2411 SG te Bodegraven
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Van het bestuur:
Beste tuinvrienden,
Er is weer een nieuw (tuin-)jaar aangebroken, wat gaat de tijd toch snel. We hopen dat
het voor u allen een zeer goed jaar zal worden.
Het begon dit jaar storm- en regenachtig met hier en daar wat glasschade op de
tuincomplexen.
De vorst wilde eerst maar niet komen , maar begin februari hebben we toch
een periode gehad van strenge vorst. Hiervan hebben de tuingronden geprofiteerd. De
schaatsen zijn ook nog ondergebonden en de “Friese Elfstedentocht” ging op het laatste
moment toch niet door.
Hier en daar zie je dat er al voorbereidingen worden getroffen voor het nieuwe
tuinseizoen.
Net zoals ieder jaar staat de algemene jaarvergadering weer op stapel, deze wordt
gehouden op

Dinsdag 27 maart 2012 in “Rijngaarde” om 20.00 uur
zaal open om 19.30 uur

De uitnodiging en agenda heeft u voorin in dit blad gevonden. Ook de notulen van de
algemene ledenvergadering van 15 maart 2011 zijn in dit clubblad te vinden en dienen
door de leden op 27 maart a.s. vastgesteld te worden.

Ook U/Jij bent van harte
welkom op deze
JAARVERGADERING
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BESTUURSPLAATSEN:
Reglementair is het onderstaande bestuurslid dit jaar aftredend.

Arjen Boekhorst

tuincommissaris (herkiesbaar)

Tevens heeft onze secretaresse, Anneke Wijfje, kenbaar gegeven zich niet meer
beschikbaar te stellen om persoonlijke omstandigheden.
Tot voor kort waren we ook nog op zoek naar een tuincommissaris voor terrein Oost.
Maar, het bestuur heeft niet stil gezeten en is op zoek gegaan naar
kandidaten voor de open bestuursfuncties.
Deze zijn gevonden en het bestuur draagt voor aan de vergadering de onderstaande leden.
Maaike ten Haken-Muit
Jakko Gunst

(voor de functie secretaris)
(voor de functie tuincommissaris Oost)

Mochten er nog leden zijn die ook belangstelling hebben voor één van deze
functies, dan kan men zich schriftelijk of mondeling opgeven bij Frans Hulsbergen of
Piet van Kooten of per e-mail:
e-mail:
e-mail:

f.hulsbergen@telfort.nl
pietvankooten@casema.nl

Als er leden zijn die zich opgegeven hebben zal er een schriftelijke stemming
plaatsvinden.
Verder nog:
We zijn gestart met de winkelverkoop in de Polderhof j.l. 25 februari en de
winkelopening gaat duren tot en met 2 juni 2012. De openingstijden zijn van 10.00 t/m
12.00 uur en ook dit jaar hebben wij weer een afwisselend assortiment pootgoed in de
verkoop.
De koffie staat klaar.
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Chrysanten/Komkommer:
Ook dit jaar is het mogelijk om chrysantenstekjes en komkommerplanten te
bestellen. U wordt hiervoor tijdig geïnformeerd. Wij zullen t.z.t. een bestellijst
plaatsen op onze website, maar u kunt ook in de Polderhof een papieren bestellijst
invullen op de zaterdagen dat de winkel open is.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HARDE WERKER:
Op 30 januari is deze foto gemaakt, bij de eerste lichte sneeuwval staat dit lid
de tuin te spitten van een collega lid. Onze complimenten aan Martin

REPARATIE:
Wij willen een bedankje geven aan
ons lid Wim Haak, die heeft er voor
gezorgd dat de handkar die op
terrein West staat (zie foto) weer
pico bello in orde is.
Nogmaals onze hartelijke dank.
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Zaaduitgifte:
Op 4 februari j.l. was er de uitgifte van de zaadbestellingen die bij de firma Garant waren
geplaatst.
Het was die morgen een komen en gaan van de leden, alles verliep voorspoedig en het
was erg gezellig.
Pootaardappelen:
Gelijk met de opening van het seizoen in de Polderhof op 25 februari
hadden we ook de uitgifte van de bestelde pootaardappelen.
Het was een komen en gaan van de leden, maar wel gezellig en alles liep
op rolletjes.
VERNIELINGEN:
Ook wij komen er niet onderuit dat er vernielingen plaatsvinden op ons tuincomplex. De
laatste vernielingen vonden plaats op j.l. 30 januari op terrein Oost door het inslaan van
de ruiten van de vitrinekast. Als er leden zijn die iets gezien of gehoord hebben, horen wij
dat graag. Wij hebben wel aangifte gedaan bij de politie van deze vernielingen, Zie
foto’s.
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Namens het Bestuur:
Piet van Kooten

Ingezonden door Frans Hulsbergen:

Oproep
Naast het feit dat de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen gezellig zijn wil het bestuur
toch een kanttekening maken enwel: De opkomst van leden valt het bestuur over het
algemeen zeer tegen. Gemiddeld zijn er zo’n 30-40 leden op de jaarvergaderingen. Het
16

bestuur zou graag zien dat er meer leden aanwezig zijn. Ook de jaarvergadering hoort bij
onze vereniging. Het heeft tot doel de leden te informeren en uitleg te geven over gedane
beslissingen van het bestuur, ook de onderlinge samenhang tussen de leden te vergroten
en dient als zodanig als een sociaal gebeuren. Tevens wordt er vaak ook over belangrijke
zaken een beslissing genomen die ieder lid aangaat. Het bestuur ziet graag van elk lid
zijn/haar mening over allerhande zaken naar voren komen en hoopt op brede discussie.
Op deze manier weet het bestuur wat er leeft onder de leden en kan op deze wijze ook
beter besturen.

Dus voor de jaarvergadering 27 maart 2012:

Komt allen, stel het bestuur en uzelf niet teleur!!!!

Ingezonden door Frans Hulsbergen:
Aardbeienplanten:
Mocht u aardbeienplanten (doordragers soort Ostara) nodig hebben, kunt u de
hoeveelheid kenbaar maken aan onze penningmeester, Piet van Kooten, of de
tuincommissarissen.
Ook kunt u gebruik maken van de bestellijst op onze website!

Buitenteelt Aardbeien (doordragers).
Voor doordragers is het eigenlijk altijd beter om in het voorjaar te planten. Een plant
geeft evenveel aardbeien geplant in maart als in augustus.
Wat bij doordragers erg van belang is dat in het voorjaar de eerste bloesem verwijderd
wordt.
Dit doet men ongeveer tot eind mei. Hierna zal men bij sommige soorten ook moeten
krenten of dunnen. Dit houdt in dat van elke tros 1/3 verwijderd moet worden. Wij
zeggen altijd de 4 kleinste bloemetjes eruit knijpen. Als de tros is afgedragen of nog maar
weinig kleine aardbeitjes heeft dan de hele tros verwijderen om de plant te stimuleren om
weer een nieuwe tros te maken. Doordragers als Ostara hebben ook behoorlijk de ruimte
nodig. Max. 4 a 5 planten op de vierkante meter.
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Ingezonden door Cees van Dijk:
Beste tuinvrienden.
Me even voorstellen:
Ik ben Cees van Dijk en getrouwd met Riet.
We hebben 3 dochters , fijne schoonzoons en
6 kleinkinderen. Ik ben geboren en getogen in
Waarder. Ja , waarom naar Bodegraven
vragen de mensen? Niet doen wat mensen
zeggen, gewoon gaan! We hebben hier 2
dochters wonen, en dat maakt het
aantrekkelijk. Ook is er van alles, we hoeven
bij nog ouder worden het dorp niet uit. Sinds
31 oktober 2011 wonen we aan de Willem de
Zwijgerstraat In Bodegraven. Fijn om een
tuin te hebben zo vlak bij huis, en het loopje
en praatje bevalt me prima. Ik kan me daar in het geheel uitleven, dat is een
grote hobby.
In de winter is er niet veel te zoeken. Maar er is nog meer te beleven:
Vrijwilliger bij de Roemenië markt,de Oudheidkamer in Reeuwijk en als
laatste de Zustertuin in Bodegraven. Als je nog meer wilt weten vraag het
maar op de tuin. `t Voorjaar komt eraan. Tenslotte wil ik voor iedereen een
woord van dank uitspreken dat men als nieuweling geaccepteerd wordt.
De nieuwkomer op de volkstuin in Bodegraven.
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Ingezonden door Ton van Jaarsveld:
Ton kwam op het idee om een ieder eens te laten weten dat niet alle gewassen zomaar
naast/achterelkaar gekweekt kunnen worden en middels onderstaand schema geeft hij
daar enige duidelijkheid aan. Verdere informatie bij Ton van Jaarsveld persoonlijk,
perceel “Oost 18 “.
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Ideeënbus
Het bestuur staat altijd open voor suggesties en klachten.
Er is aan de achterkant van het verenigingsgebouw “de Polderhof” een ideeënbus
aanwezig. Hierin kunnen de leden hun klachten en suggesties kwijt. Het bestuur ziet deze
berichtgeving als ingekomen stukken en zullen deze in de eerstvolgende
bestuursvergadering bespreken. Uiteraard wordt er door het bestuur teruggekoppeld naar
de indiener!

Anonieme berichten worden niet in behandeling genomen!
Tijdens de bestuursvergaderingen in het verenigingsgebouw “de Polderhof” wenst het
bestuur niet door leden “gestoord” te worden. Het bestuur houdt zich stipt aan een
agenda.

Stukjes schrijven?!
Beste tuinvrienden wat wij van de redactie kunnen, kan iedereen.
!! Verzin, bedenk, typ, stuur en verzend uw stuk
per mail, op een stick of een schijfje!!

Als iemand wat te vertellen heeft, geef het door!
Wij zetten het in het krantje.

! We horen van jullie !
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