
Nieuwsbrief dec 2021 

Als afsluiting van een compleet corona jaar een laatste nieuwsbrief. 

In 2020 was bijna alles dicht, niemand gevaccineerd en de ziekenhuizen lagen vol. 

2021 zijn er heel veel mensen gevaccineerd, de ziekenhuizen beginnen mondjesmaat minder 

Corona patiënten te krijgen en het gros wat opgenomen wordt is niet gevaccineerd.  

Voor onze tuinvereniging heeft dit weinig invloed gehad. Ja er hebben mensen corona gehad maar 

we hebben toch kunnen tuinieren. Zelfs de kantine is voor een deel van het jaar open geweest. 

We hebben geen ledenvergadering kunnen houden. We hadden deze gepland en alles gereed voor 

9 dec. maar onze regering besloot anders. 

Nu hopen we begin 2022 een ledenvergadering te houden. 

Wat staat er deze keer in de nieuwsbrief. 

• Overlijden Ineke van de Laar en Frans Hoenjet 

• Stand van zaken t.a.v. tuinhuisjes en serres 

• Inbraken/diefstallen; hoe bekijkt de overheid dit. 

• Overwinteren van mediterrane planten 

• Open dag sept 2021 

• Een greep uit het verenigingswerk 

• Sluiting paden 

• Duurzamer tuinieren 

• Klusjes in je tuin voor december 

• Opening tuinseizoen 2022 

Overlijden twee tuinleden. 

Ineke van de Laar-Hardy is eind juli 2021 overleden. Ineke is de echtgenote van Frans van de Laar. 

Frans is jarenlang bestuurslid geweest, secretaris en voorzitter. Samen hebben ze vanaf 1998 een 

tuin gehad.  

Ik heb Ineke vaak in de tuin gezien alleen of samen met Frans. Zij was degene die de baas was over 

het onkruid. Maar ze besteedde ook veel tijd aan planten en planten verzorgen. 

Ze genoot echt van het tuinieren. De laatste 2 jaar ging haar gezondheid achteruit en kon ze van 

haar geliefde hobby steeds minder genieten. 

Frans heeft nog steeds de tuin ziet dit ook als uitlaatklep en om onder de mensen te blijven waar 

hij 23 jaar samen met zijn Ineke veel tijd mee doorgebracht heeft. 

 

30 november is ons tuinlid Frans Hoenjet overleden. Frans is de echtgenoot van Gerda Hoenjet die 

een aantal jaren bestuurslid was en samen met Frans een tuin heeft. 

In 1995 zijn ze lid geworden en hebben steeds een grote tuin gehad. Frans heeft zich daarnaast 

ingezet voor de vereniging om daar waar mogelijk mee te helpen. 

Frans was een tuinder van de oude stempel. Thuis veel voor-zaaien en plantjes opkweken. 

Zijn tuin lag er altijd piekfijn bij, onkruid hoorde er niet. 

Op een bepaald moment werd ik tuinlid en kreeg een tuin naast die van Gerda en Frans. 

Toen zag ik dat Frans heel veel mest in zijn tuin bracht. Ik heb eens een gerucht gehoord van bijna 

80 kruiwagens per tuinseizoen 

Op een bepaald moment wilden Frans en Gerda stoppen, maar uiteindelijk wilde Gerda door met 

een tuin. 



Frans werd fysiek wat minder, had links en rechts wat kwaaltjes. Maar opgeven stond niet in zijn 

woordenboek ook niet toen hij zich in zijn hand zaagde met een elektrische zaag en daar de 

nodige tijd mee in het ziekenhuis lag en nadien nog lang moest revalideren 

Hij kwam in een scootmobiel terecht en kwam op goede dagen nog naar de tuin. 

Op 30 november vroeg in de ochtend is Frans ingeslapen. 

 

We wensen Gerda Hoenjet en Frans van de Laar  veel sterkte en hopen dat ze in 2022 toch weer 

wat vreugde in de tuin kunnen vinden. 

Stand van zaken tuinhuisjes en serres 

Bijna een jaar geleden kwam er bij alle tuinverenigingen een schrijven van de afd. vastgoed van de 

gemeente, onze “huurbaas”, met de mededeling, dat bouwwerken hoger dan 50cm afgebroken 

moesten worden. 

Zoals een goed burger betaamt deden we dit niet. Alle tuinverenigingen in Maastricht hebben zich 

samengevoegd, een bestuur gevormd en ons ongenoegen kenbaar gemaakt. 

We hebben steun van een aantal raadsleden gekregen en die hebben vragen gesteld aan het 

college van B & W. Het resultaat: voorlopig hoeft er niks afgebroken te worden. 

Vervolgens hebben we bij regelmaat aan de gemeente gevraagd hoe nu verder. Men gaf aan dat 

men kwam kijken. Door Corona kon dit niet…… 

Ja wij kunnen wel tuinieren, maar mensen van de gemeente mogen blijkbaar niet buiten komen. 

Goed een jaar is voorbij en rond de open-dag zijn er weer vragen gesteld binnen de gemeenteraad 

en er is uiteindelijk een antwoord gekomen en wel van de verantwoordelijke wethouder. Er zou 

binnen een aantal weken contact worden opgenomen met het overkoepelend bestuur, er komen 

bezoeken aan de tuinen. 

U begrijpt het al: er gebeurt niks. 

In elk geval heeft het raadslid, dat ook de vragen gesteld heeft alles weer opgepakt. 

Nu het jaar bijna ten einde is en het koud is zullen de verantwoordelijke mensen ook niet naar 

buiten komen dus zal alles voortgezet worden in 2022. 

Het enige wat we jullie kunnen meegeven is: breek niks af en als je een tuinhuis of serre wil 

hanteer de procedure daarvoor uit ons huishoudelijk reglement. 

Inbraken/diefstallen; hoe bekijkt de overheid dit 

Sinds 2012 wordt de vereniging jaarlijks opgeschrikt door inbraken en diefstallen. 

De ene keer in tuinen waar groenten en fruit geleend wordt en de andere keer in de containers, 

tuinhuisjes en de kantine. 

We zijn in de loop der jaren al ons waardevol materiaal, o.a. 2 zitmaaiers, een aanhangwagen en 

vele andere gereedschappen kwijt geraakt. 

Er wordt steeds aangifte gedaan bij de politie en vervolgens krijg je een automatisch antwoord, 

dat er niks mee gedaan word. 

Sterker: er wordt ook nergens iets vastgelegd. 

We zijn in gesprek gegaan met alle omringende verenigingen en organisaties, de politie en met de 

gemeente. Er zijn een aantal sessies geweest en daarbij bleek, dat de wijkagent nergens vanaf 

wist. 

Natuurlijk speelt onderbezetting etc. mee, maar gedurende al die jaren wordt de stapel aangiften 

hoog. 



Ik verzoek mensen, die aangifte gedaan hebben voor diefstal uit hun tuin, of tuinhuis het bestuur 

meldt dat er aangifte gedaan is en ook het antwoord van de politie doorgeeft, ook van het hele 

jaar 2021. 

Ik neem daarover contact op met de wijkagent en zo er niets gebeurt, ga ik verder. 

Als bestuur hebben we alle aangiften doorgestuurd naar de wijkagent en alles wat er bij komt over 

diefstallen bij jullie kan alleen maar positief werken in de aanpak van de inbraken. 

Overwinteren van mediterrane planten 

Citrusplanten (Citroen, Mandarijn, Sinasappel etc.), Granaatappel, Guave, Steeneik e.a. 

De meeste planten uit deze groep (ook wel kuipplanten genoemd) kunnen geen of weinig 

vorst verdragen en daarom moeten ze daartegen worden beschermd. Let goed op de 

weerberichten en bedenk alvast wat je met je vorstgevoelige planten gaat doen. 

We hebben het hier niet over planten, die van oorsprong in de tropen groeien en ‘s zomers 

buiten staan. Deze mogen gewoon naar binnen zodra je de verwarming aanzet in huis. 

Bescherming ter plaatse tegen kou. 

Als de planten te groot zijn om te verplaatsen en/of je wilt de gok wagen, dan kan je ervoor 

kiezen om de plant bij de eerste nachtvorsten in te pakken. Heb je de plant in een pot staan? 

Het mooiste is, als je wat stokken om de plant steekt en deze vervolgens omwikkelt met vliesof, 

acryldoek of het sterkere klimaatnet. Je wikkelt enkele lagen om de plant heen, ook een paar 

wikkels iets ingraven tegen het opwaaien en een dakje maken op de manier zoals je je vinger een 

verbandje geeft. Als de dooi voor een poosje intreedt, dan moet de bescherming weer even 

verwijderd worden of in elk geval het dakje weer verwijderen. Omwikkel je planten liever niet met 

plastic folie, alleen als het pittig vriest 

mag dit over de buitenzijde heen, maar weer op tijd weghalen bij dooi. 

Hoe doen wij het? 

Zelf laten we onze kuipplanten zo lang mogelijk buiten staan, we zetten ze bij elkaar in een 

verrijdbare kar en bij naderende vorst zetten we deze in een onverwarmde schuur. Gaat het 

ook in de schuur vriezen, dan zetten we er een kacheltje neer, die aanslaat bij 0EC. Bij zeer 

lichte nachtvorst behelpen we ons vaak met een laagje acryldoek omdat het in de binnenstad 

altijd wat milder is. In de winterperiode is het belangrijk om de planten te beschermen tegen 

overmatige regenval. Onze karren hebben een dakje, maar je kan ook een plastic zeiltje over het 

oppervlakte van de pot spannen: rond de stam binden en over de rand vastmaken. Wordt het 

warmer (dooiend weer), dan kan de kar weer naar buiten, de planten hebben dan immers weer 

licht nodig, tijdens kou-periode in de schuur (0-5EC) mogen ze in het donker. 

Bladverliezende planten zoals de Granaatappel mogen langer in het donker blijven. 

Alternatieve plekken voor winterbescherming 

Je kent vast wel de term “orangerie”. Dat is oude naam voor de voorloper van de huidige 

plantenkas, meestal een gemetseld huisje met aan de zuidkant en van boven veel glas. Deze 

ruimte, die vaak bij landhuizen werd gebouwd, werd bij vorst licht gestookt, zodat de 

verzamelde Citrus planten bleven leven. Je vindt ze nog steeds, vaak in oude glorie hersteld of 

nieuw gebouwd zoals bij Villa Augustus. Heb je dus een vrijstaand kasje, een muurkast of een 

onverwarmde serre (zonder verbinding met de huiskamer) dan zou je deze goed kunnen 

isoleren met noppenfolie (als het van enkel glas is) en een verwarming kunnen aanschaffen 



om die ruimte vorstvrij te houden. Let wel op in deze kasjes, want bij dooi ontstaat veel condens 

door de wisselende temperaturen; veel luchten voorkomt een te hoge luchtvochtigheid en 

daardoor schimmelinfecties. In deze kasjes is het raadzaam bij 

zonnig weer te schermen omdat de planten anders teveel in de groeimodus komen, sterk 

wisselende omstandigheden kan plantenstress geven, wat bladval tot gevolg heeft. 

Binnen zetten 

Enkele Citrus planten overleven een winterse periode in de huiskamer, maar de meeste zullen dit 

echter niet op prijs stellen. Ze willen vanwege de temperatuur gaan groeien, maar de hoeveelheid 

licht (korte dagen en maar vanaf 1 zijde licht) is niet in balans hiermee. Dat 

veroorzaakt iele groei en stimuleert aantastingen door ongedierte zoals spint en schildluis. 

Beter is het om een koele en lichte kamer te kiezen, 5-10EC is ideaal. Wat extra belichting 

aan de andere kant van het raam geeft goede resultaten. 

Heb je een koele ruimte, maar met te weinig licht? Wij hebben tegenwoordig zeer goede 

plantenverlichting (LED) die veel opbrengst heeft in combinatie met weinig warmte en een 

laag verbruik (zie verderop). 

Water en Licht 

Zoals ik al vertelde: teveel water in de winter is ongunstig. Tijdens dooiperiodes kan er soms 

langdurig veel regen vallen. Dit heeft voor de planten (die in rust zijn) vaak het effect van 

bladval en schade aan de wortels. Een plastic zak om de pot, strak rond de stam 

vastgemaakt is een goede optie, nog beter is het om de planten onder een afdak te zetten. 

Heb je ze koel binnen staan, dan kan je zelf de watergift regelen: iets vochtig, de plant mag 

niet uitdrogen. Een vochtmeter of even optillen wil helpen bij het bepalen of de plant water 

nodig heeft, altijd naar behoefte van de plant geven. 

Bij de blad houdende soorten (zoals de Citrus) is het gunstig om echte plantenverlichting aan 

te schaffen, zeker op een donkere zolder of in een kelder. We hebben een groot sortiment 

goede Ledverlichting, die spaarzaam in gebruik en zeer effectief in lichtopbrengst zijn! Zoek 

maar eens op onze website naar “plantenverlichting”. 

Ziekten en bemesting 

Ondanks optimale verzorging zijn kuipplanten in de winter kwetsbaar en kunnen belaagd 

worden door insecten. Gaan de bladeren kleven en komt er een zwart laagje op? Meestal 

wordt dit veroorzaakt door schildluis, de uitscheiding van deze luis wordt door een zwarte 

schimmel opgeruimd, maar deze roetdauw zorgt wel voor het dichtslibben van de 

huidmondjes. Er zijn biologische bestrijdingsmiddelen tegen schildluis voorhanden, zie ons 

hoofdstuk “Gewasbescherming”. Allereerst is het effectief om nauwkeurig de schildluizen te 

verwijderen, een stevige tandenborstel met een sopje van zachte zeep is dan wel handig. De 

bladeren schoonmaken met een doekje. 

Spint (fijne webbetjes met spikkeltjes van spintmijt) ontstaat vooral bij te droge lucht. Deze 

kan je met veel water proberen weg te spoelen, zorg dat de aarde niet nat wordt. Ook 

hiertegen bestaan biologische bestrijdingsmiddelen. 

Is er veel bladval? De plant reageert dan waarschijnlijk op een ongunstige omstandigheid. 

Probeer deze op te lossen en wacht rustig tot het voorjaar, de plant kan zich geheel 

herstellen. Planten zonder blad verbruiken uiteraard nog minder water... 



In het voorjaar mogen de planten weer langzaam “wakker” worden, het is dan heel gunstig 

om tijdens dooiperiodes de planten buiten te hebben. Vanaf maart-april mogen ze worden 

verpot worden of verse aarde krijgen. Geef de planten wat organische mest zoals Zwamaarde of 

wormenmest en giet ze met een rustige dosering vloeibare mest + sporenelementen. Vanaf mei 

kan wekelijks worden bemest, wij hebben goede resultaten met onze serie Plant-Prod bemesting  

Grondmengsel 

Over het juiste grondmengsel zijn de meningen verdeeld, ik ben niet zo enthousiast van de 

zware grond waar vaak kuipplanten in staan. Deels de oude aarde voorzichtig verwijderen en 

vervangen door een mix van 7 delen potgrond, 1 deel cocopeat, 1 deel grof metselzand en 1 

deel molshopenklei. Wat Perlite er doorheen maakt het mengsel compleet. Tijdens een natte 

zomer ben je blij dat de grond wat lichter is en tijdens een droge en warme zomer geeft vaak 

gieten ook telkens weer een welkome zuurstof boost in de grond. 

 

Open-dag 5 sept 2021 

Op 5 sept heeft de tuinvereniging een open dag gehouden. Aan de basis hiervan lag de 

samenwerking van de diverse tuinverenigingen (sinds de problematiek serres en tuinhuizen) en 

hun deelname aan Struinen in de tuinen. 

Dit laatste is een landelijk initiatief, om amateurgezelschappen een podium te geven. 

Bij ons kwamen een 3-tal jeugdigen die ons met gitaar en zang vermaakten. 

Daarnaast ging het ons om de tuin open te stellen voor liefhebbers, om de kantine na de corona 

ellende wat te laten verdienen en om met zijn allen een bijdrage te leveren zodat het een mooie 

dag zou worden. 

Er werd door vrijwilligers twee soorten soep gemaakt, die grif gekocht werd. 

Meerdere leden doneerden biologische groenten, fruit, droogbloemboeketten appelsap, zelfs 

kurken tassen, etc. en ook die werden goed verkocht.  

   

 

 

 

 



Er was een kleine rommelmarkt met als doel de kantine te 

sponsoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Knöptels, die graag kookt, maakte van groente en fruit uit onze tuinen jams, chutneys, etc. 

en ook dit werd gretig gekocht. 

Onze imker kwam met zijn marktwagen en heeft honing en aanverwante producten verkocht. 

   
Zeker zo belangrijk op een open dag: er waren vrijwilligers die hun tuin opengesteld hebben voor 

bezoekers en de hele dag mensen rondgeleid hebben en hun vragen beantwoord. Ik heb alleen 

maar positieve geluiden gehoord van bezoekers die de diverse tuinen bezocht hebben. Ze zijn vaak 

urenlang in tuinen geweest. 

Als bestuur kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor hetgeen we samen met alle vrijwilligers 

hebben kunnen realiseren. 

Mensen, bedankt hiervoor. 

In okt. is er met de deelnemende verenigingen een evaluatie geweest en ik denk dat we de  beste 

ervaringen konden berichten. Wij hadden internationale bezoekers, zelfs uit Wallonië. 

Voor de kantine was het een hele goede dag. Nu maar hopen dat we dit ook weer naar de leden 

kunnen laten vloeien maar daar moet eerst corona de vrijheid voor geven 

Japanse Duizendknoop bestrijden. 

Bij de scheiding tussen de politiehondenvereniging en onze tuinvereniging ter hoogte van de 

mesthoop staat Japanse Duizendknoop. Dit is een invasieve exotische plant, die hier heel goed 

gedijt en alles overwoekert, tenzij men deze bestrijdt. 

In heel Nederland is dit al een plaag. Er zijn tuinders die aangeven, dat hij weg moet, omdat hij 

anders onze tuinen zal overwoekeren. Zij hebben daarin gelijk, echter zo makkelijk is die plant niet 

weg te krijgen. 



Er zijn bedrijven die dit probleem proberen aan te pakken, dit kost veel geld en is niet altijd 

effectief want het kleinste stukje wat blijft liggen zorgt weer voor nieuwe aanwas, 

Men heeft met stroom geprobeerd, met heel veel warmte etc. maar dat alles is niet effectief. 

Minimaal een meter afgraven is een vereiste en dan de grond gedurende lange tijd afdekken. 

Wat wij doen is alles wat boven de grond is bestrijden en in zakken afvoeren. Dan schiet het weer 

uit en dan doen we weer hetzelfde, totdat er een effectieve wijze ontwikkeld is. 

We verbieden overigens iedereen een stekje af te doen en in hun eigen tuin te planten. De 

opruimkosten zijn in deze niet voor de vereniging maar voor de huurder van de tuin. 

Voor degene die niet weet hoe die eruit ziet hebben we een foto bijgevoegd. 

Een greep uit het verenigingswerk 

 Dino en Piet mag je altijd vragen, ze zeggen nooit nee 

 

Bijdrage leden aan nieuwsbrief 

Beste mensen, 

Regelmatig wordt er een nieuwsbrief gemaakt. Nu kan ik me voorstellen dat er onder u mensen 

zijn die best ook een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief. Dit moet wel gaan over tuinieren. 

Dit kan ook iets zijn waar we mogelijk met zijn allen iets aan hebben. 

Put hiervoor uit eigen ervaring, een goede maar misschien ook een slechte, schrijf over hoe u 

weckt, deel een recept voor een lekkere salade met ons. 

Indien u mij dit wil mailen, dan zorg ik dat het in een volgende nieuwsbrief gaat komen. 

Sluiting Paden 

Rond de kerst gaan we waar voorheen een ketting was op het pad voor de kantine de weg met 

een slagboom afsluiten. Dit doen we ter bescherming van de paden omdat het te nat is op de 

paden en die rijden we kapot met de auto. 

Mochten daarna mensen toch met een auto op het terrein moeten komen, dan moet men dit 

aangeven. Een keer per maand op een zaterdag zal dan de slagboom geopend worden. 

 



11 manieren om duurzamer te tuinieren 

Zowel in je volkstuin als in je voor- en achtertuin thuis kun je een grote bijdrage leveren aan het 

behoud van onze planeet. Hoe kun jij meedoen? 

1. Bestraat je tuin zo weinig mogelijk, liefst niet 

• Tuinbodems en meerjarige beplanting spelen een belangrijke rol bij de opslag van 

koolstof. 

• Gebruik bij voorkeur waterdoorlatend bestratingsmateriaal. Zo wordt meer water door 

de bodem opgenomen en draag je bij aan het vermijden van overstromingen. 

2. Geef water zoals de natuur het bedoeld heeft 

• Schakel voor je tuin over van water uit het leidingnet naar regenwater.  

• Gebruik een regenton met water dat op je dak valt.  

• Gebruik een gieter in plaats van een tuinslang. Zo kun je gerichter water geven en water 

besparen.  

3. Bespaar ook water door goed te mulchen.  

• Mulch is een laag materiaal van ten minste 5 cm dik, die van nov. tot feb. op het 

grondoppervlak wordt aangebracht.  

• Het beperkt de verdamping van water uit de bodem, biedt vorstbescherming, voegt 

voedingsstoffen en organische stof toe aan de bodem en het onderdrukt onkruid. 

• Voorbeelden zijn: goed verteerde tuincompost en mest, afgebroken schors en 

houtsnippers 

4. Gebruik geen turf houdende grond. 

• Veengebieden zijn 's werelds grootste koolstofopslag op het land. Ze bieden 

waardevolle ecosystemen voor planten en dieren en werken als sponzen, waardoor het 

risico op overstromingen wordt verkleind. Wanneer we turf gebruiken voor onze tuinen, 

komt er koolstof vrij en worden leefgebieden beschadigd.  

• In bijna alle potgrond wordt turf bijgemengd als vulstof  

• Het behouden van turf in moerassen en veengebieden - niet in zakken - is een cruciaal 

onderdeel van de strijd tegen klimaatverandering. De miljarden hectaren turf van onze 

planeet bevatten meer koolstof dan alle bossen op de wereld samen. 

5. Maak je eigen compost 

• Je bespaart koolstof door zelf te composteren in plaats van winkelcompost in zakken te 

kopen.  

6. Plant een boom 

• Bomen zijn briljant in het opnemen van koolstof uit de atmosfeer. 

7. Zaai en plant planten en struiken, die aantrekkelijk zijn voor bestuivende insecten 

• Bestuivers hebben onze hulp nodig. Verlies van leefgebied is een van de belangrijkste 

redenen waarom we minder bijen, vlinders en andere insecten onze tuinen zien 

bezoeken. 

• Help de achteruitgang van bijen, vlinders, motten, zweefvliegen en andere bestuivers te 

vertragen en om te keren door een grote verscheidenheid aan planten te kweken 

8. Kweek je eigen bos bloemen 

• Sommige geïmporteerde bloemen hebben tot 10 keer de ecologische voetafdruk van 

boeketten uit eigen land. Nederlandse kwekers kweken tegenwoordig snijbloemen in 

o.a. Kenia en laten deze per vliegtuig hierheen vervoeren. 

9. Elektriseer uw tuingereedschap 



• Een gemiddeld gereedschap op benzine stoot 0,85 kg koolstof uit per liter verbruikte 

benzine. Een verbrandingsmotor stoot ook schadelijk fijnstof uit. 

10. Eet meer zelfgekweekte, of lokale en seizoensgebonden groenten en fruit 

• Door lokaal geproduceerde en zelfgekweekte producten te kopen, kunnen aanzienlijke 

hoeveelheden broeikasgassen worden bespaard. 

11. Gebruik geen pesticiden 

• De hele dierlijke voedselketen van insecten tot roofdieren en aaseters lijdt sterk onder 

pesticiden en dat veroorzaakt sterke teruggang van bijen- en vlinderpopulaties, vogels, 

vossen, dassen en roofvogels. 

Laatste klussen voor de winter 

December 

1. Controleer of de winterbescherming om kwetsbare planten en struiken nog goed zit 

2. Bedek koolsoorten met vlies/net om duiven weg te houden 

3. Voorkom bevriezing van vijvers 

4. Snoei appels en peren in de volle grond (maar niet die tegen muren zijn geleid) 

5. Snoei acers, berken en wijnstokken voor de kerst om bloeden te voorkomen 

6. Oogst prei, pastinaak, winterkool, spruiten en overige wortelgewassen 

7. Plant en verplant bomen en struiken  

8. Houd muizen en ratten uit de buurt van opgeslagen producten 

9. Vul het vogelvoer indien nodig aan 

Opening tuinseizoen 2022 

Normaal is er de week na nieuwjaar een nieuwjaarsreceptie maar helaas is ook dit jaar voor de 

tweede keer geen nieuwjaarsreceptie. 

We hopen dat er in de wintermaanden toch nog een activiteit zal plaatsvinden. We houden u op 

de hoogte zodra we weer mogen. De ledenvergadering zal doorgang vinden, zodra het weer mag 

19 maart 2022 zal de sleutelwisseling zijn in onze tuin. 

 

Als afsluiting wenst het bestuur en alle vrijwilligers van de kantine u fijne kerstdagen en een 

gezond corona vrij 2022, waarbij we hopen spoedig weer alles te mogen doen zoals vroeger. 


