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VAN DE REDACTIE 
 

Weet u het nog? 

In de vorige nieuwsbrief stond een recept voor het maken 
van courgettes in zoetzuur. Je moet jezelf er soms even 
toe zetten, maar toch aan de slag met het recept. Met de 
laatste courgettes uit de tuin. Dit jaar had ik twee planten 
gezet, één met gele en één met groene courgettes. Het 
blijkt een gemakkelijk recept te zijn. Zo klaar en 6 potten 
gevuld. Deze week de eerste pot open gemaakt. En ……? 
Heerlijk !!! Vooral op een boterham met kaas! Zo zie je 
maar wat je met zo’n nieuwsbrief kunt bereiken! 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Geachte leden, 
Het jaar is bijna weer voorbij en het werk op de tuinen is 
zo goed als klaar. Een terugblik is dan altijd weer op zijn 
plaats. Het was een prima jaar, het weer was redelijk 
goed en er is veel geoogst. Er waren wel problemen met 
de Coloradokever, maar daar elders meer over in deze 
nieuwsbrief. Toch wil ik graag daarover een voorzet doen: 
wij zijn verplicht de kever te bestrijden. Die plicht ligt 
daarom bij ons allen! 
Het was ook een druk jaar, ik denk aan de ontwikkeling 
van de nieuwe schuur waarvan de bouw inmiddels een 
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aanvang genomen heeft. De voortgang heeft wat 
vertraging opgelopen door dat onze vrijwilliger, die een 
grote bijdrage heeft aan dit project, privé een haastklus 
kreeg. Maar begin 2020 is de schuur klaar! Als het nieuwe 
zaad en de aardappelen die u besteld heeft er zijn, willen 
wij deze vanuit de schuur gaan afleveren. Hier wordt u 
tijdig over geïnformeerd. 
Wij hopen op een goede winter zodat wij in 2020 weer 
een vruchtbaar tuinjaar kunnen verwachten. 
 
Nico Klomp 
 

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING 

De ledenvergadering op 11 november werd weer goed 
bezocht; 25 leden waren aanwezig. Enkele actualiteiten 
uit de vergadering nemen we op in de nieuwsbrief. 

 De contributie en de huurprijs van de tuinen blijven 
in 2020 ongewijzigd. 

 Volgend jaar zal het achterste gedeelte van de 
hoofdstraat opnieuw bestraat moeten worden; extra 
hulp van leden is daarbij welkom. 

 Er komt eind november / begin december weer 
championmest. De prijs is hoger, omdat de 
transportkosten zijn verhoogd. Er worden nu 4 
vrachten besteld met wat minder tonnage. Dan heeft 
ieder waarschijnlijk voldoende en worden de brug en 
straat wat gespaard.  

 Er is behoefte de championmest te storten op de 
straat en in de juiste volgorde naar de aangrenzende 
tuinen te kruien. Dus de telers van de voorste tuinen 
moeten wachten tot er ook bij hen een hoop 
beschikbaar is en niet van achter naar voor of 
andersom heen en weer kruien. 

 Ieder lid is verantwoordelijk voor het bestrijden van 
coloradokever op zijn of haar tuin. De manier waarop 
dat gebeurt is een vrije keuze. Er zijn echter leden die 
afgelopen jaar niet hebben gevangen en ook niet 
gespoten. In dat geval zal het bestuur in het komende 
jaar een waarschuwing aan betreffende tuinders 
geven en een korte termijn waarbinnen maatregelen 
moeten worden genomen. Wanneer geen passende 
maatregelen binnen de afgesproken tijd worden 
genomen, laat het bestuur een bespuiting uitvoeren, 
waarvan de kosten op het betreffende lid zullen 
worden verhaald.  

 Er komen bij de jaarwisseling 5 tuinen vrij, waarvoor 
5 liefhebbers beschikbaar zijn. Op de wachtlijst staan 
dan nog 2 kandidaten. 

 Er wordt aandacht gevraagd voor de afvoer van het 
groen (zie bijdrage ‘GROEN AFVAL’). 

 Het sloten in oktober vraagt jaarlijks extra aandacht, 
omdat dit niet op alle percelen correct wordt gedaan. 
Ook het sloten langs het hoofdpad vraagt aandacht. 

 Het voorstel wordt ingebracht om jaarlijks een 
‘slootdag’ in oktober te organiseren. Dan kan op één 
zaterdag met vereende krachten de sloten schoon 
worden gemaakt. Wie niet kan sloten zorgt dan voor  
koffie met wat lekkers, eventueel erwtensoep, enz., 
enz. 

 
 Het afgelopen jaar is op enkele tuinen te veel 

(zaaddragend) onkruid blijven staan. Er wordt 
gevraagd in het komende jaar deze tuinders eerder te 
begeleiden, waarschuwen, e.d. 

 Komt er wc in de schuur? Ja. 

 Er werd een presentatie verzorgd over een nieuw 
verbindingskanaal tussen de Giessen en een te 
bouwen gemaal aan de Merwede. Hierbij kan het 
Waterschap Rivierenland kiezen uit meerdere tracés. 
Tracé A loopt midden over complex ‘De Moeshof’. 
Het bestuur heeft een ‘keukentafelgesprek’ gehad 
met het Waterschap waarbij is aangegeven wat ons 

Fluitje van een cent
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standpunt is t.o.v. de tracés. De keuze waar de 
verbinding uiteindelijk komt te liggen wordt in 2020 
verwacht. De inleider spreekt het vermoeden uit dat 
traject A waarschijnlijk niet zal worden gekozen.  
 

 

SPITTEN EN FREZEN 

Ieder bepaalt zelf hoe hij/zij haar grond wil bewerken als 
voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Voor hen die de 
klus willen uitbesteden kan gebruik gemaakt worden van 
de inzet van de familie Van den Heuvel. De tarieven voor 
het spitten en/of frezen blijven voor het seizoen 2019 
ongewijzigd. 

Deze zijn :     spitten en frezen   € 70,00 
                       alleen spitten        €  40,00 
                       alleen frezen         €  30,00 
Voor een halve tuin zal een afzonderlijk tarief worden 
berekend, afhankelijk hoe de tuin is ingedeeld. Voorts 
zal hij een niet gespitte tuin voortaan niet meer frezen. 
Frezen zal alleen gebeuren als de tuin machinaal of 
handmatig is gespit. 

 

GROEN AFVAL 
Wij brengen regelmatig,  soms wel 4 keer per week, 
groenafval bij de stort. Ik wil toch even uw aandacht 
hiervoor vragen.  
Wilt u lang afval, zoals mais- en zonnebloemstelen en 
snoeihout niet langer dan 50 centimeter in de kar doen. 
Graag eerst zelf fijn maken! Dit om het lossen van de kar 
gemakkelijker te maken. Ook zo weinig mogelijk grond 
aan de wortels laten zitten s.v.p. Wanneer de kar tot 
boordhoogte vol zit de latten voor het zeil eraf halen en 
op de grond naast de kar leggen; dus niet onder het afval 
gooien. 

Bladafval van sla, andijvie, wortels en kroten e.d. kunt u 

gewoon op uw tuin laten liggen en later onderspitten, dus 
niet in de kar. Als de kar vol zit en u heeft een auto met 
trekhaak, dan mag u de kar ook gerust naar de stort 
brengen om te lossen. En geen grote kop op de kar; afval 
over de hele kar verdelen, zodat hij niet achterover valt. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank !! 
 

GROEN AFVAL (2) 
Het mooiste is natuurlijk dat je je groene afval 
composteert en bij het spitten in je tuin verwerkt. Dat 
bespaart de vrijwilligers heel veel werk en het is 
zondermeer milieuvriendelijker dan het afvoeren naar de 
stort. 
Op onderstaande foto zie je een prima ‘tussenoplossing’. 
Twee stukken gaas zijn krom gebogen en aan elkaar 
gebonden. Hier gooi ik al m’n afval in. Het mooie van dit 
systeem is dat het zo slinkt dat je het hele seizoen kunt 
blijven aanvullen. In de herfst kun je kiezen of je het 
restant onderspit of met de kar naar de stort brengt. Er 
zitten dan bijv. nog maisstengels en koolstronken in. 
Maar dit systeem is ook veel vrijwilliger-vriendelijk, want 
ik breng het zelf even weg met de kar. 
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AFSCHEID VAN LEDEN 

De volgende leden stoppen met tuinieren. 
A.A. van Andel - tuin 48 
J.A. van der Hart - tuin 38 
S. Zuidgeest tuin - 22 
H.A. Ziegendhardt - tuin 5 

Leden stoppen met hun tuin om uiteenlopende 
redenen, soms na tientallen jaren met veel inzet 
voor hun moestuin. Dan is het met pijn in het hart 
omdat de fysieke mogelijkheden beperkt raken. We 
bedanken deze oud-leden voor hun inzet en de 
goede samenwerking en wensen hen het allerbeste 
voor de toekomst! 

 
INSPIRATIEDAG OP 8 OKTOBER 

We kregen op dinsdag 8 oktober bezoek op de 
tuin!!!   

Op die dag werd in de namiddag de MAG INSPIRATIE-dag 
georganiseerd. Vanaf 17.00 uur konden geïnteresseerden 
een tocht door onze gemeente rijden en ideeën opdoen. 
Ook ons moestuincomplex was in die route opgenomen 
en daarbij was bijzondere aandacht voor de bouw van de 
nieuwe schuur. We mochten een 20-tal gasten 
verwelkomen en rondleiden op het complex. De 
bezoekers waren bijzonder geïnteresseerd in onze 
activiteiten. Ook burgemeester Heijkoop en wethouder 
Nederveen waren aanwezig. Alle bezoekers gingen met 
een verse krop andijvie achter op de fiets naar de 
volgende locatie. Het was een inspirerende ontmoeting! 

RABO CLUBSUPPORT 

Van 27 september tot 11 oktober kon u uw stem 
uitbrengen bij de Rabo Clubkas Campagne van de 
Rabobank. Dat heeft onze vereniging het prachtige 
bedrag opgeleverd van € 380,49. Op 22 oktober mochten 
bestuursleden Klomp en De Kock de check in ontvangst 
nemen en daarbij gingen ze natuurlijk op de foto! 
Hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stemmen op 
onze vereniging en vooral hartelijk dank aan de Rabobank 
voor deze mooie ondersteuning van onze clubkas! 

 

 

En ……. hebt u een rekening bij de Rabobank en bent u 
nog geen lid? Loop dan eens binnen op het kantoor in het 
Gezondheidscentrum en vraag hoe u volgend jaar ook op 
ons kunt stemmen. Kost niets, heeft alleen maar 
voordelen, voor u en onze vereniging! 

IN GESPREK MET: ……… 

Jasper en Corrie van der Meijden  

Het gesprek gaat over hun passie: tuinieren op “De 
Moeshof” en ook rondom hun huis aan de Rivierdijk in 
Hardinxveld. Jasper: “Dit is ons tweede jaar op “De 
Moeshof.  

Wij hadden voorheen een recreatiewoning met een grote 
tuin en moestuin in het Brabantse plaatsje Veen, waar we 
jaren met veel plezier hebben gewoond. In het mooie 
land van Heusden en Altena. We hadden  er een volière 
met allerlei zangvogels, kanaries, vinken en duiven. Ook 
hielden we kippen die zorgden voor heerlijke eieren. De 
kleinkinderen vonden het geweldig; kanovaren, zeilen 
met opa en van de glijbaan zo in het water! En ook 
uitstapjes naar ‘s-Hertogenbosch; waar ze die lekkere 
echte Bossche bollen hebben”. 

Door het ouder worden moesten Jasper en Corrie keuzes 
maken en namen ze het besluit weer terug te gaan naar 
Jaspers roots. Zij wonen nu in een gedeelte van het 
ouderlijk huis aan de Rivierdijk waar Jasper geboren is. 
 
“Wij zijn blij met De Moeshof, het is echt een deel van ons 
leven. Wij besteden er veel tijd aan en zijn best vaak op 
de tuin, ’s zomers verblijven wij er regelmatig maar we 
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slapen er nog net niet! We “kicken” op onze volkstuin. 
Heerlijk om er te zijn, relaxed!  Wij zijn ook best trots op 
ons huisje, de tuin en de kas. Die kas geeft wel iets extra’s, 
hoor! Er kunnen groenten en andere gewassen groeien 
die het buiten niet goed doen. Komkommers, druiven, 
paprika’s en meloenen; echt ongelooflijk. ’s Avonds zijn 
de komkommers nog maar zo groot als een augurk en de 
volgende dag heb je een volwassen komkommer. De kas 
geeft meerdere mogelijkheden voor het zaaien, 
verspenen en afharden van de planten en biedt 
bescherming tegen nachtvorst. Met een kas loop je voor.   

 
De Moeshof straalt rust uit  en het is hier zo groen. Het 
meest bijzondere is wel dat er zoveel vogels zitten. Dat is 
toch prachtig?”  
 
Jasper is geboren in 1943 aan de Rivierdijk tegenover 
Scheepswerf “De Merwede”. Hij kwam vroeger al in deze 
omgeving. In zijn jeugd werkte hij al bij Pleun Muilwijk op 
het land naast De Moeshof. Daar molk hij de koeien en 
hielp mee op het land, ook bij de aardappeloogst, die hij 
dan gedeeltelijk opkocht en vervolgens weer uitventte 
aan de Rivierdijk. Dat was een mooie bijverdienste! Dus 
ging hij als jongen van 14-15 jaar met een mud (75 kilo) 
aardappelen op zijn rug trapjes op naar de zolder en 
trapjes af naar de kelder om ze op hun plek te storten. 
Zelf had hij al jong een stuk land bij het ouderlijk huis 
waar hij een moestuin onderhield; ook liepen er kalveren, 
kippen en konijnen op zijn land. Een boer in spé?   Nee…., 
net niet! De Paasmarkt in Gorinchem was indertijd de 
start van het moestuinseizoen; op die markt kocht hij 
plantjes en zaden voor de tuin en een mooie sierplant 
voor zijn moeder. Wat een grote generatieverschillen 
met de jongeren van nu. Digitalisering en mobiele 
telefoons waren toen niet aan de orde.  

 Jasper, een echte zakenman, die z’n sporen in de 
scheeps- en jacht-interieurbouw heeft verdiend, is ook al 
ruim 23 jaar actief op het Chr. Mannenkoor ‘Ichthus’. Dit 
bekende koor in Sliedrecht staat onder leiding van 
dirigent Martin Zonneberg. Zaterdag 23 november kunt u 
het Sliedrechts mannenkoor horen in een tv-uitzending 
van ‘Nederland Zingt’. 
Naast tuinieren en zingen gaat hij graag op de latten staan 
in het prachtige Zillertal in Oostenrijk of naar Willingen in 
het Sauerland. Ook gaan ze graag op vakantie naar 
Terschelling; dat is zeg maar het 2e huis. Ze genieten daar 
enorm van de rust en de natuur. 
 
Op onze tuin houdt Jasper van zijn privacy en dat gaat 
prima. Bij het tuinieren neemt hij op z’n tijd een bakkie 
koffie met iets lekkers erbij. Hij noemt zich een echte 
‘zoetekauw’. Een sociaal moment met de andere tuinders 
op De Moeshof vindt hij prettig.  

Hoe komen Jasper en Corrie aan hun inspiratie bij al dat 
tuinwerk? Koken met de zelf geoogste groente/fruit uit 
de moestuin; dat is waar de inspiratie vandaan komt. 
Bovendien, bloemen houden van mensen en mensen 
houden van bloemen! En dat kan overal vandaan komen: 
een tip van een tuinbuurvrouw of man, door te eten in 
restaurants, van blogs en natuurlijk kookboeken en 
tijdschriften zoals Groei & Bloei en Gardeners World. 
Beiden houden ze van lekker eten. 

Corrie begint het voorbereiden van elke maaltijd met 
groente of fruit uit de tuin en zij bedenkt daarbij wat ze 
ermee zou kunnen maken. Haar kookstijl kun je 
omschrijven als ‘Hollands’ en volgens Corrie hoort daar 
regelmatig een lekkere stamppot bij! Ze kunnen niet 
volledig leven van de tuin maar ze hoeven zomers 
nauwelijks groenten te kopen. 
In de moestuin is alles dit jaar voorspoedig op gang 
gekomen, al was het soms erg droog. We hebben van 
alles uit de tuin kunnen eten zoals rabarber, sla, andijvie, 
kool, radijs, kroten, paprika, pepers, courgette, 
komkommers, bonen en zelfs kruiden geoogst. En 
gelukkig zijn dit jaar de peultjes en tuinbonen niet 
opgegeten door de eenden. We mochten ook veel  fruit 
oogsten o.a. aardbeien, frambozen,  suiker en 
galiameloenen,  pruimen en Muscaat-druiven. Op de 
volkstuin houdt Corrie zich meer bezig met de bloemen 
en de kruiden en ze vindt het geweldig om er 
bloemstukken van te maken. 
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We vragen Jasper een advies naar aanleiding van de 
vraag: ‘Hoe kun je het best met een moestuin beginnen 
en wat is een slimme manier om het vol te houden?’  

 
Jasper: Begin met groenten die je graag eet en die niet al 
te moeilijk zijn. Bijvoorbeeld met pluksla, rucola, peultjes 
en radijs. Je kunt ook prima een courgette planten. Soms 
zit het wel eens even tegen. Natuurlijk kun je  last van 
plagen krijgen. Inderdaad luizen of een invasie slakken, 
kevers, etc. Of wat denk je van duiven, eenden en ander 
gevogelte. Daar kun je in het begin best ontmoedigd en 
chagrijnig door raken!  
 
Als je een tuin hebt, is het een belangrijke factor dat je 
echtgenoot of relatie er ook achter staat, want tuinieren 
doe je samen en  eindigt niet bij het oogsten. Er moet wel 
het een en ander geregeld worden voordat het op je bord 
ligt. Orde en netheid op de tuin is belangrijk, maar laten 
wij op de volkstuinvereniging elkaars manier van 
tuinieren accepteren. Iedereen is toch blij met zijn of haar 
tuintje? Accepteer elkaar gewoon daarin. Jasper en 
Corrie zijn beiden tuinliefhebbers en genieten van de 
volkstuin. We sluiten af met de vraag of er iets is wat ze 
graag over zouden willen doen? 
Jasper antwoordt: ‘Ik zou het zelfde weer gaan doen met 
nog meer plezier, maar met de wijsheid van nu’. 

 

MOESTUINKLUSJES: MULCHEN 

Wat is het en waarom zou je het toepassen?  
Het echte moestuinseizoen is alweer voorbij. De 
moestuin in november ziet er wat minder groen en vol 
uit dan in de lente en zomer. Maar je kunt echt wel wat 
dingen doen 

Mulchen in je moestuin kan eigenlijk altijd. Je tuin heeft 
er in alle seizoenen baat bij. Je kunt het dus op elk 
moment over je moestuin verspreiden. Mulchen is een 
van die moestuintermen die je vaak voorbij ziet komen. 
Maar wat is het?  
Mulchen is het bedekken van de bodem met een laagje 
organisch materiaal. Dat kan echt van alles zijn: 
• Stro of hooi 
• Gemaaid gras (let op geen graspollen!) 
• Cacaodoppen 
• Bladeren 
• Houtsnippers 
• Resten van planten 

 
Tijdens een extreem warme en droge periode waren de 
bonen heel dankbaar voor de mulchlaag van bladeren. 

 
In het voorjaar kun je mulchen met gemaaid gras, in de 
herfst gebruik je de bladeren die in je moestuin vallen. Of 
gebruik cacaodoppen of stro dat je misschien toch al voor 
de konijnen en cavia’s in huis hebt. 
VoordeleN: 
Dat laagje organisch materiaal heeft superveel voordelen 
voor jouw moestuingrond. 
1. Uitdroging: het beschermt de bodem tegen 
uitdroging in warme, droge en zonnige periodes. Door 
het laagje verdampt het vocht minder snel. Dat betekent 
minder vaak water geven. 
2. Te nat: het voorkomt dat de bodem te nat wordt in 
koude en vochtige tijden en wortels van groenten 
wegrotten . 
3. Vorst: bij groenten die vorstgevoelig zijn, kun je wat 
extra mulch verspreiden. Het houdt hun voeten warm. 
4. Onkruid: je hebt minder last van onkruid omdat de 
zaadjes in de bodem minder licht ontvangen. 
5. Bodemleven: je doet er allerlei bodemdieren, zoals 
wormen, kevers en pissebedden een enorm plezier mee. 
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Er is meer om te verslinden! 
6. Compost: die bodemdieren van nummer 5 maken 
gratis compost van het organisch materiaal. En dat 
verbetert je bodem enorm. 
Kortom: er is eigenlijk geen reden om niet te mulchen in 
jouw moestuin.  
Hoe fijner de mulch hoe dunner de laag. Bij fijn materiaal 
is er namelijk minder luchtcirculatie. Als de laag dan te dik 
is, gaat het schimmelen of gisten. Houd bij gras 
bijvoorbeeld maximaal 5 cm aan. Een laag stro mag wel 
10 centimeter dik zijn. 
 

COURGETTE AAN EEN STOK TELEN 

Ik had het gezien in de tuin van Villa Augustus in 
Dordrecht. De courgette wordt aan een stevige stok 
gebonden. Het is dit jaar goed gelukt en zo’n teeltwijze 
heeft grote voordelen. Je moet hem wel regelmatig 
aanbinden en natuurlijk de courgettes tijdig oogsten.  

 

 De plant heeft minder ruimte nodig. 

 De plant blijft gezond; wanneer de onderste 
bladeren meeldauw krijgen, groeit de top toch 
prima verder. 

 De plant levert courgettes tot november. 

 De vruchten blijven schoon en zijn gemakkelijk te 
oogsten 

 

RECEPT: WINTERSE VEGA SNERT 

voor 6-8 personen 
 
Een heerlijk soepje van wintergroenten uit eigen tuin!  
‘Wie er in oktober 2020 niet mee kan komen ‘ sloten’  
mag de andere tuinders trakteren op een kop 
erwtensoep’, leest u in deze nieuwsbrief. U krijgt van 
ons alvast het recept. En ja, dit soepje is óók zonder 
vlees niet te versmaden! Probeert u hem alvast eens uit, 
dan zullen wij in oktober onze waardering geven! 

 

 
 

Ingrediënten 
 

– 500 gram spliterwten 
– 3 liter bouillon van 2 biologische bouillonblokjes 
– 1 grote winterwortel 
– 1 zoete aardappel 
– 1 grote ui 
– 300 gram knolselderij 
– 3 bosuitjes 
– 3 teentjes knoflook 
– 2 laurier bladen 
– 1 tl geelwortel, cayennepeper en kerriepoeder 
– 120 gram witte bonen (uit een pot) 
– 2 takjes tijm 
– handje vol peterselie en 6 sprietjes bieslook, garnering 
Bereiding  
Kook de spliterwten in de bouillon met de laurierbladen 
in 30 minuten gaar. Schep het schuim van de pan. Het 
schuimen stopt meestal nadat je het 10 minuten hebt 
gekookt. Snijd ondertussen de winterwortel, zoete 
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aardappel, uien, knolselderij en peterselie in kleine 
stukjes. Knijp de knoflook fijn met een pers. Voeg de 
groenten en de kruiden toe aan de bouillon en kook 
alles vervolgens nog 45 minuten zachtjes op een laag 
vuurtje. Haal de laurier bladen uit de soep en mix daarna 
alles met een staafmixer (optioneel). Serveer de soep in 
een kom en knip er bieslook overheen. 
 

PUZZEL 

De oplossing van de vorige puzzel. 

1. Een koning die overdag vrij is (10 letters) 
2. Pedicure zonder werk (10 letters) 
3. Een metalen klant (5 letters) 
4. Sinterklaas met een lampje in zijn hand (12 

letters) 
5. Domme witte vogel (7 letters) 
6. Een vriend die de inhoud bepaalt (9 letters) 
7. Rode culinaire meeteenheid (6 letters) 
8. Een vurige meerstemmige muziekcompositie (5 

letters) 
9. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een 

hele tijd met (9 letters) 

10. De burgemeester zou de boom planten maar 
liet het gat door zijn (10 letters) 

Nachtvorst 2. Voetzoeker 3. Koper 4. 

Schijnheilige 5. Kalkoen 6. Maatbeker 7. Tomaat 

8. Canon 9. Zandvoort 10. Bodegraven 

 

 

Het einde van tuinseizoen 2019 nadert; 

tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor het 

volgende seizoen al begonnen. De mest is 

immers besteld en de zaadkrant ligt spoedig in 

de brievenbus! Voor moestuinders is de 

wintertijd tóch een tijd van ‘rust’. Wat is er 

mooier dan, bij het genot van een oliebol,  rond 

de tijd van kerst en nieuwjaar je zaaddoos op 

te ruimen en de nieuwe bestellijst in te vullen? 

Bestuur en redactie wensen u alvast goede 

dagen! 

MET VRIENDELIJKE GROET, 
Het bestuur van VTV-HG. 

 


