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VVVaaannn   hhheeettt   bbbeeessstttuuuuuurrr   
 

De zomer is in volle gang. Prachtig om 
te zien hoe alles groeit en bloeit. Wat 
gaat de tijd dan snel. De zomer-
vakantie staat alweer voor de deur 
maar je vraagt je af of je met het mooie 
weer in plaats van een vakantie te 
boeken niet gewoon op de tuin moet 
blijven. Hete zonnestralen afgewisseld 
door stevige buien doen je af en toe in 
de tropen wanen. 
 

 
 
Op 9 mei was de algemene 
Ledenvergadering. De opkomst was 
vrij groot. De vergadering heeft het 
bestuur geen decharge verleend. Dat 
wil zeggen, er komt een 
vervolggesprek met de 
Kascontrolecommissie om het een en 
ander nader te bespreken. Er moeten 
nog puntjes op de “i”gezet worden. 
Wellicht dat er na de zomervakantie 
een gesprek plaats kan vinden.. 
 
Maar er was ook goed nieuws.  
Bert Vos (wie kent hem niet) is 
benoemd tot lid van verdienste en 
kreeg het lintje opgespeld door onze 
voorzitter Rob van der Sluis. Bert was 
zichtbaar zeer verrast maar hij heeft dit 
door dik en dun verdiend. 
 
Fijn te melden dat er een nieuwe 
ontspanningscommissie  is,  met 

Hanna Adam, Frank Visser, Paul 
Scholtz en Fred de Visser. Wij wensen 
hen een gezellig en succesvol seizoen 
toe. Inmiddels zijn de bekende 
activiteiten in volle gang. Er wordt weer 
naar hartelust ge-jeu-de-bouled  (is dat 
een goed woord?) en gedart. En niet te 
vergeten de biljarttafel. Die is inmiddels 
ook alweer van het stof ontdaan.  
 
Veel tuinders herinneren zich vast nog 
wel de gezellige braderie die vroeger 
op ons parkeerterrein werd gehouden. 
Hoewel, het is nog niet eens zo lang 
geleden. Waarom komt dat niet meer 
terug? Is dat achterhaald? Kan het niet 
meer? Hoort het niet meer bij deze 
tijd? Is het nostalgie? Wie zal het 
zeggen. Tuinders, kom maar op met 
de ideeën. 
 
Enkele activiteiten van het bestuur 
willen wij u niet onthouden. Een ieder 
zal hebben gezien dat het nieuwe 
mededelingen-bord op zijn plaats 
staat. De voorkant gebruiken wij voor 
de bestuursinformatie, de achterkant is 
bestemd voor met name de 
tuincommissie. 
Inmiddels hebben wij de zonnepanelen 
in huis en hopen wij ze zo snel 
mogelijk bedrijfsklaar te maken.  
 
Wij gaan ervan uit dat iedere tuinder 
van de bond een brief over herkeuring 
van tuinhuisjes heeft ontvangen. 
Helaas kunnen wij daar momenteel 
niet veel over mededelen. Wij kunnen 
bij het ter perse gaan van dit blaadje 
de tuinders namelijk nog niet adequaat 
adviseren. De keuringsdagen zijn 29 
en 30 juli. Voor ons zijn er enkele 
zaken nog niet helder. Wat zijn de 
tijdstippen? Tevens moeten de 
agenda’s van het bestuur en de bond 
nog op elkaar worden afgestemd. Er 
zal namelijk een bestuurslid bij de 
keuring aanwezig moeten zijn. Zodra 
wij meer weten zullen wij het via het 
mededelingenbord communiceren. 
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Wij meldden in het vorige clubblad dat 
de Bond moeite had met de personele 
bezetting en dat zaken nog niet 
vlekkeloos verlopen. Wellicht is boven 
genoemde actie daar een voortvloeisel 
van. Bovendien is de bond momenteel 
nog bezig zich te hergroeperen. 
 

 
 

Tot slot melden we nog dat Jantien 
Koornstra in het bestuur de taak van 
penningmeester op zich gaat nemen.  
 
 
Nog even enkele opmerkingen: 
 

 Betreffende de boetes; het bestuur 
communiceert niet via mail c.q. post 
over uitgeschreven boetes. Uw 
bezwaren kunt u bespreekbaar 
maken tijdens de ledenzittingen 
iedere 1e zaterdag van de maand, 
behalve in januari. 

 Het terras wordt regelmatig gebruikt 
als dumpplaats voor oud meubilair 
van tuinders. Daarom het verzoek 
om zelf uw oude spullen af te 
voeren. Wij willen ons terras graag 
netjes houden. 

 
 

Het bestuur  
 
 

KKKwwweeeeeekkkllluuusssttt   kkkooorrrttt   
Bestuurszitting 
Op deze zitting kunt u al uw vragen 
kwijt aan het bestuur elke 1e zaterdag 
van de maand van 13.00 – 14.00 uur 
(uitgezonderd januari) 
 
Bouwcommissiezitting 

Elke 1e zaterdag van de maand van 
12.00 tot 13.00 uur (niet in januari) 
 
Wijzigingen 

Wijzigingen in uw adres, 
telefoonnummer, of wanneer u het blad 
niet ontvangt, gaarne doorgeven aan 
het bestuur d.m.v. een briefje in de 
brievenbus 

 
Betalingen 

Op gironummer  
NL10 INGB 0004 87 21 50 t.n.v. Bond 
van Volkstuinders, Tuingroep 
Kweeklust, Delistraat 26/2, 1094 CW 
Amsterdam. Alle betalingen o.v.v. 
tuinnummer. 
 
Openingstijden winkel:  Zaterdag van 

10.00 – 12.00 uur tijdens het 
tuinseizoen; dan staat ook de koffie 

klaar! 
 

 

 

 de  tractor rijdt voor tuinders op maandag, vrijdag en zaterdag 

 aarde en zand zijn uitsluitend op zaterdag  in de winkel te koop  

 maandelijks is er controle van algemeen werk, paden en tuinen 
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Het mededelingenhuisje …1, 2, 3 … the making of … 
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Advertentie 
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VVVaaannn   dddeee   rrreeedddaaaccctttiiieee   
 

Dankzij het mooie, warme voorjaar, de algemene werksessies en de 
werkdrift van vele tuinders staat ons park er geweldig bij. Het nieuwe 
mededelingen-bord - of liever gezegd een ‘mededelingen-huisje’  -  zal u 
niet ontgaan zijn. Steeds als ik hier langsloop lijkt het alsof ik een 
sprookjespark betreed. 
Luierend in uw stoel kunt u genieten van weer een goed gevulde 
Kweeklust-info. Bijna alle vaste rubrieken zijn vertegenwoordigd. 
Komende maanden vinden er weer leuke activiteiten plaats op 
Kweeklust. De Lief en Leed rubriek is deze keer leeg, maar zou gevuld 
kunnen worden door de tuinders die veel schade/last hebben van de 
konijnen. Alle jonge plantjes in de moestuin worden door de konijnen 
verorberd. Niet alleen de moestuin wordt belaagd, maar ook bloemen en 
struiken moeten het ontgelden. Het enige wat helpt is de tuin hermetisch 
afsluiten met gaas!!! Zie ook “De Moestuin”.En kijk naar de foto’s van Nel 
Veen – gemaakt in hun ‘beschermde’ tuin. Dank aan allen die iets 
hebben ingestuurd.  
Laat de zomer maar komen….. en de konijnen, ratten en muizen 
verdwijnen….Hoewel … een tuinder die zich erg boos maakte over de 
konijnen, vertelde dat ze vervolgens een merel betrapte bij het 
oppeuzelen van de aardbeien. En hoe staat het met de slakken dit jaar?  

De redactie wenst u veel leesplezier!          

 
 

KKKooopppiiijjj   222000111444   nnnrrr...   444   
De volgende Kweeklust-info komt uit: augustus 2014 
Inleveren kopij: eerste helft augustus (maar eerder mag ook!) 
 
De redactie wil graag van alle tuinders een e-mailadres. Heeft u uw adres nog niet 

doorgegeven doe het dan zo snel mogelijk. We gebruiken de adressen uitsluitend 
voor ‘kweeklust-aangelegenheden’.         
 
Oproep van de redactie: Help mee de Kweeklust-info te vullen! 

Stuur alles in waarvan u denkt: “Dat hoort thuis in de Info”. 
Denk aan nuttige tips voor medetuinders, (oude) foto’s van uzelf in de tuin, foto’s  
van gezamenlijke activiteiten op Kweeklust of andere typische Kweeklustplaatjes.  
Handgeschreven stukjes of schetsjes zijn ook welkom.  
Mail naar Kweeklust@live.nl of geef het af bij de tuinders van tuin 77, 50 of 37.  

mailto:Kweeklust@live.nl
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Tuinnummers (T)  en vakken algemeen. werk 2014 
 
 
T1. vak 71   T26. Nvt  T51.   42-43-44 T78. nvt 
2. schilderwerk  27. 20-21  52. nvt  79. 15-16 
3. vak 4-5  28. 2-3  53. nvt  80. 68 (69) 70 
4. nvt   29. 57-58  54. 44-45  81. nvt 
5. vak 7   30. 21-22  55. nvt  82. 26-27 
6. 56-57   31. 30-31  56. vak 49 83. 9-10 
7. nvt   32. nvt  57. nvt  84. 12-13 
8. vak 48   33. nvt  58. 41-42  85. vijver 
9. schilderwerk  34. vak 19  59. 57-58  86. 25-26 
10. 19   35. heggen P. 60. Nvt  87. 5-6 
11. nvt   36. 1-2  61. 34-35  88. 10-11 
12. 18   37. nvt  62. nvt  89. nvt 
13. 54-55   38. 37-38  63. 45-46  90. 11-12 
14. 58-59   39. 24-25  64. 33-34  91. 61-62 
15. nvt   40. nvt  65. 39-40  92. 67-68 
16. 55-56   41. nvt  66. nvt  93. nvt 
17. vak 60   42. 3-4  69. nvt  94. 16-17 
18. volgt   43. 31-32  70. nvt  95. 62-63 
19. 51-52   44. 27-28  71. 22-23  96. 64-65 
20. 50   45. 38-39  72. nvt  97. 66-67 
21. 40-41   46. nvt  73. onderhoud 99. 63-64 
22. 13-14   47. nvt  74. 14-15  100. nvt 
23. 23-24   48. 46-47  75. 65-66  101. 7-8 
24. 53-54   49. 29-30  76. nvt            102. 32-33 
25. nvt   50.    42-43-44 77. gazon 69 103/104.  nvt. 
(A.D. juni 2014)        105. speelhuis 
 

Voor de uitleg van dit (werk)schema: lees het artikel Nieuws van de 
tuincommissie’’op pagina 9  
Kijk ook op de plattegrond op de achterkant van het Mededelingenbord.  
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NNNiiieeeuuuwwwsss   vvvaaannn   dddeee   tttuuuiiinnncccooommmmmmiiissssssiiieee   
 

Nieuwe indeling algemeen werk! 
Elders in dit blad en op de achterzijde van het nieuwe mededelingenbord 
(mét plattegrond) vindt u de nieuwe indeling van de vakken algemeen 
werk. De paaltjes met de nieuwe nummering zijn inmiddels overal 
geplaatst en op de genoemde plattegrond zijn zowel de betrokken 
tuinnummers (in blauw) als de vakindeling (in rood) terug te vinden. Een 
vak is de ruimte tussen twee paaltjes met nummers. Of een vak is de 
ruimte rondom één genummerd paaltje, wanneer de afgrenzing minder 
duidelijk aan te geven is. Zoals de beplanting in de bloembakken nabij 
het nieuwe mededelingenbord (vaknummer 18). Voor veel tuinders is de 
ruimte van het algemeen werk niet veranderd, maar soms in overleg wel. 
De vaknummering is voor vrijwel iedereen veranderd en bij de 
vrijgestelde tuinders staat ‘n.v.t.’. Er zijn vast nog vragen over de nieuwe 
situatie, aarzel niet contact op te nemen (zie onderaan de 
nieuwsrubriek). 

 
De tuincommissie  in de tuinen van Appeltern. Op de foto: Aad, Rik, Ronald, Renee 
en Liesbeth. Jacqueline neemt de foto.  

 
Lezing ‘natuurlijk tuinieren en composteren’ op zaterdag 21 juni  

De tuincommissie heeft als extra prioriteiten op Kweeklust in 2014 
gekozen voor composteren en baggeren. Het idee is dat veel (nieuwe) 
tuinders kunnen leren hoe een compostbak op de eigen tuin aan te 
leggen en zo hun eigen tuin- en keukenafval nuttig te verwerken voor 
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compost op de eigen tuin. Op zaterdag 21 juni a.s. om 10.30 uur zal 
deskundige Wiek de Keyzer een lezing geven over o.a. composteren in 
het kader van natuurlijk tuinieren. Hij is onder meer bekend van het 
helpen aanleggen van buurttuinen in Amsterdamse stadswijken. Er zijn 

al veel aanmeldingen per mail! 
 
Uw planten en struiken blijven welkom! 
Als u planten of struiken over hebt kunt u die beschikbaar stellen om de 
vakken algemeen werk te verfraaien. Door het noodzakelijke snoeiwerk 
zijn ruimtes voor nieuwe beplanting ontstaan waaraan we de rest van dit 
jaar invulling gaan geven. Geef door aan de tuincommissie welke soort 
plant of struik(en) u beschikbaar hebt en wij maken een afspraak op uw 
tuin. U kunt een briefje doen in de gele brievenbus nummer 360 van de 
tuincommissie of stuur een mailtje naar info@opsteker.nl.  
In het algemeen wordt de afspraak op een zaterdag gemaakt. 
 
Informatie en contact met de tuincommissie  

Op de achterzijde van het nieuwe mededelingenbord vindt u berichten 
van de tuincommissie. Bijvoorbeeld controles op uw algemeen werk en 
uitnodigingen voor het extra algemeen werk op 6 zaterdagen per jaar. 
Tevens de plattegrond met de nieuwe indeling van vakken algemeen 
werk op Kweeklust en relevante tuininformatie zoals lezingen en 
informatieve bijeenkomsten.   
Als u vragen hebt over controles, de regels van het (extra) algemeen 
werk, uw eigen stuk algemeen werk enz. kunt u een gesprek aanvragen 
met de coördinator of uw coach van de tuincommissie. Dit regelt u per 
mail via info@opsteker.nl of met een briefje in gele brievenbus 360 
(entree). Gesprekken op zaterdag in de ruimte van de tuincommissie in 
het clubgebouw, tegenover de karrenloods. 
Coördinator tuincommissie: Aad Doorduijn (tuin 78).   
Voor dringende vragen of opmerkingen aan de tuincommissie is hij 
bereikbaar 06-10455503 

 

  
  

mailto:info@opsteker.nl
mailto:info@opsteker.nl
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BBBeeerrrttt   VVVooosss   ………TTTuuuiiinnndddeeerrr   vvvaaannn   vvveeerrrdddiiieeennnsssttteee   
 

 
 
Waar zie je ze nog….. mannen in een blauwe overal en klompen? 
Vroeger werd op de volkstuinen waarschijnlijk dit tenue door vele 
tuinders gedragen. 
Nu is er op Kweeklust eigenlijk nog maar een man die je in deze 
sympathieke werkkleding ziet rondlopen. 
Bert Vos, een karakteristieke verschijning. Je moet goed opletten om 
hem te zien want zoef zoef, hij heeft altijd haast. 
 
Bert Vos heeft al vele jaren, samen met zijn vrouw Corry, een prachtige 
tuin op de Fazantlaan.  
Achter het huisje een moestuin en voor een kleurrijke siertuin, Genietend 
op een stoel op zijn terras zul je Bert nooit aantreffen.  
Altijd zie je hem druk in de weer in zijn tuin en niet alleen ‘s zomers. 
In elk seizoen kom je hem tegen; overal in zijn blauwe overall! 
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Want niet alleen in zijn eigen tuin maar op het hele tuincomplex heeft hij 
vele en diverse klussen geklaard.  
Afgelopen jaar nog heeft Bert alle bruggen gerestaureerd en geschilderd, 
hij houdt de gele bordjes bij die de algemene werkstukken aangeven.  

Op de werkzaterdagen is hij ook altijd present en begeleidt dan met veel 
enthousiasme een groepje tuinders. 
Vroeger was hij lid van de tuincommissie maar na zijn 80e is hij daar 
mee gestopt. 
 
Het werk dat Bert in de loop der jaren voor Kweeklust heeft verzet is 
gelukkig niet onopgemerkt gebleven. 
Op de laatste jaarvergadering werd hij tot zijn verrassing benoemd tot 
tuinder van verdienste en kreeg daarbij een gesloten couvert. 
Welverdiende beloning voor die tomeloze onbaatzuchtige inzet. 
Nogmaals Bert… oftewel mijnheer Vos, hartelijk dank namens alle 
tuinders van Kweeklust. 
 
Carla van Beurden 
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GGGeeezzzwwwiiiccchhhttt   vvvoooooorrr   eeeeeennn   gggeeedddiiiccchhhttt   
 
De keuze van Gerda Buijsman (tuinnr. 29)  

Gerda koos voor ‘een lief liedje’.   
Tekst: Harry Geelen,  
Muziek:  Harry Bannink Leen 
Zanger:  Leen Jongewaard  
 
Gerda geeft het stokje door aan 
Meta van Ulsen (tuin. 58) 

't Spelletje dat ik 't liefste dee 

’t Spelletje dat ik ’t liefste dee 
was zitten in ’t malse groen met jou 

en als ’t groen zo groen 
’t Spelletje dat ik ’t liefste dee  
was theedrinken met z’n twee  
Ik was de baas en jij dee mee 

Lopen op de stoeprand 
hinken op één been 

vadertje en moeder … 
en om de vijver heen 

 
Blijft er niet ééntje over 

het spelletje dat ik liever speel 
dan diefje met verlos 
dan rovers in ’t bos 

’t Spelletje dat ik met m’n lief 
speel In ’t mos 

 
Alle vogels vliegen 

laat je schaapjes gaan 
Schipper mag ik over …  

één beurt overslaan 
 

Vind je niet dat ’t tijd wordt 
voor ’t spelletje dat ik ’t liefste speel 

We spelen dat ik trouw 
een spel voor dag en dauw 
en dat ik helemaal uitspeel 

met jou 



 

Kweeklust Info juni 2014 

 
advertentie 

 

Galerie De Opsteker 
 

expositie Dorpskerk Durgerdam 
geopend zaterdag en zondag 13.30 – 17.30 uur 

 

Opening door Het Kweeklust koor 
op zaterdag 5 juli om 16.30 uur 

 

‘Lumière 2014, fotografie’ 
Spaanse landschappen van 

Jürgen Vijfschaft en Eva Zinke 

(te zien t/m 27 juli in de weekenden) 
 

 
 

 

Aad en Jürgen, tuin 78 
telefoon/fax 020-6386904 
mobiel Aad 06-10455503 
www.opsteker.nl   
info@opsteker.nl 

 
 
 
  

http://www.opsteker.nl/
mailto:info@opsteker.nl
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BBBiiikkk’’’sss   uuukkkvvv---tttjjjeeesss
 

Coby en Frank 
 

Machteld en ik zaten nog pas kort op Kweeklust, het was zomer 2004, 
dat ik kennis maakte met Frank Visser. Een leuk authentiek 
Amsterdammertje, veel praatjes, maar een klein hartje en 
vanzelfsprekend met een petje op waarvan de klep omhoog wijst. Zoals 
Woutje Wagtmans vroeger, tijdens de Tour de France. 
Frankie, want zo wordt hij door iedereen genoemd, is een liefhebber van 
dollen, van gekheid maken. Nou, dan is hij bij mij aan het goede adres. 
Niks is leuker dan een flink “dolletje” op z’n tijd. Dus, als we elkaar 
tegenkomen, hupsakee! 
Het moet zeker een jaar later zijn geweest dat ik Coby, de vrouw van 
Frank, ontmoette tijdens een bingoavond op Kweeklust. 
Coby zat naast mij en dan is het voor een ouwehoer als ik moeilijk om 
mijn mond te houden en waarom zou ik ook. Ze won bovendien de 
hoofdprijs, een televisieapparaat. Ik feliciteerde haar en wenste haar veel 
geluk met dat teeveetje. 
Een paar maanden later kwam ik Coby weer tegen. Op het terras van 
restaurant “de schoolmeester” in Holysloot.. We kwamen nu echt goed 
aan de praat, dronken koffie en verorberden zo’n flinke moot “home-
made” appeltaart met een reusachtige lik slagroom. 
Vervolgens fietsten we druk keuvelend via Ransdorp terug naar 
Kweeklust en zijn sindsdien als goede buren naar elkaar. 
Coby is een lieve, ingetogen vrouw die mijns inziens prachtig past bij dat 
altijd gezellige opdondertje Frankie Visser. 
 
Bik Versteegen, juni 2014 
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TTTuuuiiinnndddeeerrrsss   iiinnn   bbbeeeeeelllddd:::   TTThhhaaalllééé   eeennn   JJJoooooosssttt
 

Els Groot geeft het woord aan Thalé en Joost op tuinnummer 49. 

 

 

 
 

Dolblij 
Sinds vorig jaar maart hebben wij 
een huisje op Kweeklust en daar 
zijn we dolblij mee! Liesbeth een 
vriendin van mij van vroeger 
heeft al heel lang een huisje op 
Kweeklust en zij heeft mij 

enthousiast gemaakt voor 
Kweeklust.  
We wonen in de stad op 2 hoog 
en ik vond het heel erg jammer 
dat we geen tuin hadden, in de 
zomer met de hitte maar ook in 
de winter miste ik het buiten zijn 
en rommelen in je tuin. Onze 
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twee kinderen, Meeuwis van 8 en 
Bente van 5 zijn ook heel blij met 
onze tuin en logeerplek en met 
hun hut natuurlijk. Ik werk als 

schilderes, en dacht misschien 
ook af en toe in de tuin te kunnen 
schilderen maar dat is er nog niet 
van gekomen. Als we bij de tuin 
zijn werken we gewoon lekker in 
de tuin. 

 
Het huisje  
Toen we het huisje kochten 
dachten we eerst dat we het 
gewoon een beetje gingen 
opknappen maar het werd al snel 
duidelijk dat het huisje er erger 
aan toe was dan we dachten. We 
hebben het platte dak dat al jaren 
lekte aan één kant opgehoogd en 
er een schuin aflopend dak van 
gemaakt. Nieuwe wanden en 
ramen, andere keuken, kamertje 
met stapelbed voor de kinderen. 
Waarschijnlijk hadden we er 
beter aan gedaan helemaal 
opnieuw te beginnen maar dat 
was toen al een beetje te laat. 
We hebben, op waterleiding en 
elektra na, alles zelf samen 
gebouwd. Vooral Joost natuurlijk, 
hij werkt in de decorbouw en 
heeft natuurlijk het timmerwerk 
gedaan, maar ik vind het wel erg 
leuk om hem daarbij te helpen. 
Verder heb ik vooral een duidelijk 
idee over hoe het er uit moet 
gaan zien, gelukkig zijn we het 
daarin wel bijna altijd eens.  
Helaas is het nog niet helemaal 
af maar dat is misschien ook niet 
gek als je het naast je gewone 
werk doet. We hebben ons er nu 
in ieder geval bij neergelegd dat 
‘t niet allemaal in een paar 
maanden klaar hoeft te zijn, er is 

al heel veel gebeurt en we gaan 
rustig verder.  

 
De tuin 

De tuin is vooral mijn domein, ik 
was vroeger al veel met plantjes 
bezig maar dat is nu we de tuin 
hebben weer helemaal terug! Ik 
zou graag een natuurlijke tuin 
willen, maar ook wel een beetje 
Engels. Een grote inspiratie is het 
boek: ‘De schatten van mijn tuin” 
Van Maria Hofker-Rueter. Als het 
zo mooi als haar tuin zou kunnen 
worden zouden we erg blij zijn. 
Van een roos en kamperfoelie 
die midden in de tuin stonden 
hebben we een boogje gemaakt. 
We hebben twee appelboompjes 
een stoofperenboom en 
bosbessenstruik geplant. De heg 
aan een kant behoorlijk 
teruggesnoeid, wat paadjes 
gemaakt en stukjes kastanje hek 
neergezet. Helaas is een stukje 
hiervan in een storm die ook een 
grote wilg heeft geveld, 
omgegaan. Planten die ik mooi 
vind en in de tuin heb gezet zijn 
ridderspoor, vingerhoedskruid, 
rozen, lavendel, lampionplant, 
monnikskap,ooievaarsbek, 
smeerwortel, kaukasisch vergeet-
mij-nietje, floxen, kamille, 
papavers, goudsbloemen, akelei. 
En ook stinzenplanten als 
bosanemonen en ‘vogeltje op 
een stokje’. Het onderhoud van 
de tuin doe ik vooral en Joost 
helpt met de grotere dingen. 

 
De moestuin 
Groente en fruit verbouwen is 
nog niet heel goed gelukt, achter 
in de tuin hebben we wat bakken 
waarin we aardbei, aardappel 
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wat kruiden en knoflook hebben 
staan. Het eerste jaar hadden we 
ook maïs, courgette en boontjes 
maar er werd erg veel gegeten 

door slakken en konijnen helaas. 
Voor nu houd ik het dus nog 
simpel, vooral frambozen want 
daar zijn we allemaal dol op. Ik 
zou op termijn nog wel graag een 
kasje willen bouwen achter het 
huis, verder nog een mooi paadje 
en terras, en een roze meidoorn. 

 
Activiteiten op Kweeklust 
We hebben het erg naar onze zin 
op Kweeklust! Aardige mensen, 
fijn kleinschalig complex. Aan de 
activiteiten komen we nog niet 
erg toe met 2 opgroeiende 
kinderen. De open tuinen dag 
met kunstroute hebben we ook 
heel leuk gevonden, met het koor 
en muzikanten bij de vijver, dat 
was erg gezellig. Wat ik 
persoonlijk wel jammer vond is 
dat we toen we er net waren we 
niet zo erg begeleid werden in 
het onderhoud van je algemene 
stuk en je tuinpad/heg. Het was 
daarom voor ons niet helemaal 
duidelijk en toen kregen wat 
meteen 2 boetes, daarvan dacht 
ik toen wel een waarschuwing 
had mij wat sympathieker 
geleken. 
Op termijn wil ik misschien wel in 
de tuincommissie of bij het 
krantje maar nu heb ik er 
eigenlijk nog niet zo veel tijd 
voor. Het is met alle zwemlessen, 
partijtjes, en andere dingen soms 
al lastig om de tuin zo goed bij te 
houden als je zou willen. Ik zou 
met Sanne nog wel proberen om 
ons wat meer met de speeltuin 
bezig te houden, we wilden nog 

een bootje maken bij de hut die 
we vorig jaar gebouwd hebben, 
en sowieso moeten er nog meer 
wilgentenen bij de hut gestoken 

worden want de tenen die we 
gebruikt hebben vorig jaar zijn 
niet zo goed aangeslagen 
helaas. Ook hadden we ideeën 
voor een pluktuin achter de hut. 
Met leuke bloemen en lekker 
fruit. 
 
Lichtjes 
De lampionnenoptocht was wel 
erg leuk, zou leuk zijn om 
misschien nog meer mooi 
versierde/verlichte tuinen te 
hebben, wij zijn allebei 
opgegroeid in Bergen bij Alkmaar 
en daar hadden ze eens per jaar 
lichtjesavond. In het dorp had 
dan iedereen die het leuk vond 
zijn tuin mooi verlicht dat vond ik 
als kind prachtig! Helaas waren 
er afgelopen jaar niet zoveel 
kinderen maar met veel 
volwassenen was het ook een 
succes. 

 
‘Vóór en Ná …’ 

Toevallig waren we pas op de 
tuin en vroeg Joost aan Marjolein 
die langs liep of zij een foto van 
ons wilde maken voor het huisje. 
We hadden al zo’n foto van vorig 
jaar toen we het huisje net 
hadden, het leek hem leuk om 
een foto ‘voor en na’ te hebben. 
Wel grappig om te zien hoe kaal 
en bouwvallig alles er eigenlijk uit 
zag maar we waren er al super 
blij mee, en als je dan nu kijkt is 
er al heel veel veranderd en zijn 
we eigenlijk best trots op wat we 
allemaal al gedaan hebben 
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EEExxxtttrrraaa   AAAlllgggeeemmmeeeeeennn   WWWeeerrrkkk   nnnaaajjjaaaaaarrr   222000111444
 
Indeling Extra Algemeen Werk 
najaar  2014  

De najaarssessies vinden plaats 
op de zaterdagen 4 oktober, 1 
november en 6 december 2014 
onder leiding van de  
tuin-commissie. Kijk hoe u bent 
ingedeeld in deze sessies. 
 
Tuinnummers 4 oktober: 
6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 
27, 31, 34, 36, 38, 39, 42, 48, 50, 
51, 54, 56, 59, 61, 64, 69, 73, 74, 
77, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 
98, 102 
 
Tuinnummers 1 november: 
3, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 
30, 38, 45, 49, 56, 59, 58, 63, 65, 
71,73, 79, 82, 83, 86, 88, 91, 92, 
94, 95, 97, 99, 101, 105 

 

Tuinnummers 6 december: 
6, 12, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 
39, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 54, 58, 
59, 61, 63, 71, 75, 79, 80, 84, 85, 
86, 87, 95, 96, 99, 101 
 
Koffie vanaf 9.30 uur. Start 
werkzaamheden 10.00 uur, 
afronding in kantine 12.30 uur.  
Om de tijd zo goed mogelijk te 
besteden dient u als tuinder 
vooraf aan de sessie 
gereedschap als kruiwagen, 
schop, hark en handschoenen 
mee te nemen. Kantine betreden 
zonder laarzen! 
Bij verhindering dient vervanging 
geregeld te worden en per e-mail 
doorgegeven aan:  
Aad Doorduijn: 
info@opsteker.nl.  In overleg 
kan ook een andere datum 
worden gekozen. 
 
Mede namens het bestuur en de 
tuincommissie dank voor uw 
inzet en veel tuinplezier. 
Met vriendelijke groeten 
 
Aad Doorduijn 
coördinator tuincommissie 
 
 

 
 
Noteer meteen in uw agenda! 
  

mailto:info@opsteker.nl
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GGGeeennnoooeeeggg   ttteee   dddoooeeennn   iiinnn   ‘‘‘ttt   tttuuuiiinnnssseeeiiizzzoooeeennn
 

SAMEN ONTSPANNEN IN HET CLUBGEBOUW 
Een team van tuinders gaat er dit seizoen weer voor zorgen dat u in het 
clubgebouw welkom bent voor ontmoeting en ontspanning..Op het terras 
vertellen Hanna en Johan Adam (tuin 16) over de plannen voor het 
komend seizoen. Overige teamleden: Paul Scholtz (tuin 27), Fred de 
Visser (tuin 47) en Frank Visser (tuin 15).  
In en om het clubgebouw kunt u uw medetuinders ontmoeten, bijpraten 
en spelletjes spelen, zoals jeu-de-boules, darts, sjoelen en biljarten. De 
muziek wordt meestal verzorgd door DJ Max. Met vragen en ideeën kunt 
u terecht bij de leden van de ontspanningscommissie. 
Openingstijden:  

Maandagvond van 20.00 uur tot 24.00 uur  
Zaterdagavond van 20.00 tot 01.00 uur.  
Extra!  
Het clubgebouw is ook geopend bij belangrijke voetbalwedstrijden. 

Op een groot scherm kunt u het Nederlandse team in actie zien.  

Het gebouw gaat dan om 18.00 of 19.00 open.  
Houdt het speciale informatiebord op het terras in de gaten  
 

 
 
 

LEZING ‘NATUURLIJK TUINIEREN EN COMPOSTEREN’ 
De tuincommissie organiseert op zaterdag 21 juni een lezing door Wiek 
de Keyzer over natuurlijk tuinieren en composteren. Er zijn al veel 
aanmeldingen binnen. Aanvang: 10.30 uur in het clubhuis.  
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JEU DE BOULES VOOR IEDEREEN! 

 
Ook dit seizoen kunt u weer een balletje gooien. Elke maandagavond om 

20.00 uur bent u welkom; het spel staat open voor iedereen. . 
Als je het eens wilt proberen, dan graag om 20,00uur aanwezig zijn in 
verband met het verdelen van de koppels en de banen. We houden van 
het spel gecombineerd met gezelligheid! 
 Nooit gedaan? Geen probleem; ooit zijn we allemaal zo begonnen.  
Contactpersoon: Jeanne, tuin 51 

 
WIL JE ZINGEN, ZING DAN MEE! 

 
Er is nog plaats voor nieuwe leden bij het Kweeklustkoor. 
Iedere donderdagavond samen zingen in het winkeltje naast het 
clubgebouw. .Van 19.30 – 21.00 uur. Kom het eens proberen! Zingen is 
gezellig en gezond. Meer informatie?  Mail naar Kweeklust@live.nl  

 
WANDELEN IN WATERLAND 
Leer Waterland beter kennen en geniet van de natuur door wandelingen 
met mede-tuinders. Op dinsdag- of woensdagochtend. Zie het 
schoolbord op het terras.  

 

mailto:Kweeklust@live.nl
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KWEEK-EET     ZONDAG 27 JULI  
 

             
 
Op zondag 27 juli wordt er weer een Kweekeet georganiseerd, een 

gezamenlijke maaltijd in de buitenlucht voor het clubgebouw.  
Organisator en contactpersoon is Gerda Buijsman, tuin 29, en elke 
zaterdagochtend te vinden in of om het winkeltje.  
Voor de Kweekeet  verzorgen de deelnemende tuinders elk een gerecht 
voor meerdere personen;. Dat kan een voorafje zijn, een hoofdgerecht, 
een toetje … Je maakt gewoon iets waar je goed in bent en dat je mee 
kunt nemen naar de maaltijd. Natuurlijk wel even bij Gerda melden wat je 
van plan bent te bereiden. Van haar kun je ook horen aan welke 
‘gangen’ nog behoefte is, of wat je bijdrage kan zijn als je vindt dat je 
helemaal niet kunt koken.  Je mag zelf drinken meenemen, maar de bar 
gaat open (vanaf 17.00uur?) en er gaan geruchten dat er Sangria in de 
aanbieding is. 
Vorig jaar was het supergezellig, met tussendoor een smakelijk optreden 
van het Kweeklustkoor. Wie weet treden ze dit jaar ook op.  
Vanaf 16.00 uur is men welkom om het eten klaar te zetten en om te 
beginnen met een aperitiefje.  

Meld je snel aan! Bij Gerda, tuin 29 of op zaterdagochtend tussen 10.00 
en 12.00 uur in het winkeltje.  
 
Let ook op verdere mededelingen op het schoolbord op het terras.! 

 
 

KWEEKLUST  BBQ … ZONDAG 24 AUGUSTUS 
 
In 2013 trok de Kweeklust  BBQ een recordaantal bezoekers. Een groot 
succes. Alle reden om het dit jaar weer te organiseren.  
Willem van Ulsen (tuin 58) en  Rik Zwaan (tuin 85) hebben de 
organisatie op zich genomen. Je kunt je bij hun aanmelden op 
zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bij de koffie op het terras. 
Langslopen bij Willem of Rik en een briefje in de bus mag ook . Doe dan 
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wel meteen 2 euro bij het briefje, want dat is de bijdrage die gevraagd 
wordt voor de brandstof en het stokbrood. 
 

 
BBQ 2013 BBQ 2013 BBQ 2013 BBQ 2013 BBQ 2013 BBQ 2013 

 
Wat zijn de regels? 

- Meld je uiterlijk 14 dagen van tevoren aan en lever twee euro (2 €)  
- Neem je eigen voedsel mee  
- Als je geen vlees eet, maar vis of vega, zorg dan voor een eigen 

barbecuetoestel 
- Neem eigen bestek en bordje mee, en een goed humeur 

 
Het vuur wordt aangestoken om 16.00 uur, zodat vanaf ca. 17.00 uur  de 
boel op temperatuur is. Tot ongeveer 19.00 uur .wordt het vuur goed 
brandend gehouden. Tot zo laat kun je dus aanschuiven met je 
ingrediënten. Verwachte eindtijd is ongeveer 21.00 uur. De bar is open.  
.  

 
OVERIGE ACTIVITEITEN …  
Houdt voor de openingstijden en activiteiten in het clubgebouw de 
mededelingenborden en de website in de gaten!  
 
En kom langs bij de Inkoop in het winkeltje,  
op zaterdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur.  
U kunt er bijvoorbeeld een nieuwe gasslang kopen. Wist u dat ter wille 
van de veiligheid gasslangen van het (aanmaak)jaar 2010 of ouder,  
vervangen moeten worden?. Ook zijn er boeken te leen.  
Maar alleen een kopje koffie drinken kan ook. Bij Rudi en Gerda, de 
dames van de inkoopcommissie, staat de koffie altijd klaar 
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SSSmmmuuulllllleeennn   uuuiiittt   dddeee   mmmoooeeessstttuuuiiinnn:::      

RRRaaabbbaaarrrbbbeeerrr   CCCrrruuummmbbbllleee      
 

Kookrubriek van Carla van Beurden …. tuin  50 

                       
 
Gelukkig houden konijnen niet van 
rabarber, want dat is bijna de enige 
groente uit mijn moestuin die 
ongeschonden heeft kunnen groeien.  
Mijn jonge sappige dorperwtjes, de pas 
opgekomen topinamboer- scheuten en 
een gedeelte van mijn radijzen zijn ten 
prooi gevallen aan de wraaklust van 
deze guitige diertjes. Toen ze daarna 
ook nog hun buik hadden volgegeten 
met drie van mijn mooiste floxen was 
bij mij de maat vol. 
De moestuin en ook mijn floxen in de 
siertuin heb ik zorgvuldig omringd met 
60 cm hoog kippengaas. Tot nu toe lijkt 
het te helpen. 
Dat neemt niet weg dat ik vind dat er 
naar een meer structurele aanpak van 
de konijnenplaag gezocht moet 
worden. 
Maar zoals ik al zei, mijn rabarber bleef 
gespaard. Daarom vandaag dit 
Engelse recept, rabarber crumble, 
heerlijk met de nu onstuimig groeiende 
rabarber. Zowel warm, lauw als ijskoud 
erg lekker. 
 
INGREDIENTEN 
750 gram rabarber, gewassen en in 
kleine stukjes gesneden 
150 gram (riet)suiker 
Rasp van een hele sinaasappel en sap 
van een sinaasappel 
 

Ingrediënten voor de crumble 
(kruimeldeeg): 
125 gram (volkoren)meel 
50 gram suiker 
100 gram boter ( koud ) 
snuif zout, snuif vers geraspte 
nootmuskaat 
1 theelepel kaneelpoeder 
1 theelepel gemberpoeder 
handje fijngehakte walnoten 
 
BEREIDING 
Verwarm de oven voor op 180 graden 
Meng de fijngesneden rabarber met de 
rasp en het sap van de sinaasappel en 
de suiker en spreid dit mengsel uit over 
de bodem van een licht ingevette 
aardewerken ovenschaal ( diameter 25 
cm) 
Meng in een deegkom de bloem, de 
fijngesneden koude boter, de suiker en 
de kruiden snijd met twee messen snel 
door elkaar totdat er een kruimelachtig 
deeg ontstaat. Verdeel er daarna de 
fijngehakte walnoten dooor. 
Bedek het rabarber mengsel luchtig 
met dit kruimeldeeg 
30 a 40 minuten bakken totdat je hele 
keuken gevuld is met hemelse geuren. 
Uit de oven halen, wat af laten koelen. 
serveren met stijfgeklopte ongezoet 
slagroom. 
                            SMULLEN MAAR! 
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 DDDeee   mmmoooeeessstttuuuiiinnn:::   GGGrrroooeeennnttteeennn   eeennn   kkkooonnniiijjjnnneeennn    

 
 
De redactie heeft gevraagd wat 
we kunnen doen om 
konijnenoverlast tegen te gaan 
en welke groenten we nu nog 
gaan zaaien op de plekken waar 
alles is opgevreten .   
 

 
 
Wat te doen tegen konijnen? 
Er zijn dit jaar erg veel konijnen 
op ons tuinpark en die houden 
erg van groenten in de moestuin . 
Op de vraag van de redactie wat 
hier tegen te doen is eigenlijk een 
heel simpel antwoord te geven : 
zorg ervoor dat er geen konijn je 

tuin in kan lopen. Of alleen 
gewassen zaaien en planten die 
konijnen niet lusten maar dat zijn 
er niet zo veel . Vangen is ook 
een optie maar ik zou niet weten 
hoe. In het vorige nummer stond 
een heel lekker uitziend recept 
met konijn maar het is ons tot nu 
toe niet gelukt om er één in de 
pan te krijgen.  
Een omheining met kippengaas 
om de hele tuin is het beste. 
Omdat konijnen ook goede 
gravers zijn kun je het 
kippengaas het beste ook  

 
ingraven, zeker 15 à 20 
centimeter. Boven de grond moet 
het zeker ook nog 50 centimeter 
hoog zijn, anders springen ze 
eroverheen. 
Konijnen maken hun nest graag 
op een droog en ondergronds 
plekje, bijvoorbeeld onder de 
tuinhuisjes. Het verdient 
aanbeveling alle gaten en 
toegangen naar de onderkant 
van je huisje ook goed dicht te 
houden.   
 
Wat kun je nog zaaien? 

Groenten die nu nog gezaaid 
kunnen worden zijn er nog 
genoeg. Op of rond de langste 
dag zaaien we de zogenaamde 
winterandijvie, deze is oogstbaar 
tot in de late herfst totdat de vorst 
invalt. Boerenkool kan ook nog 
en bonen kunnen we voor de late 
oogst nog tot eind juni leggen. 
Zomersla, veldsla en pluksla kan 
ook nog allemaal mits het niet te 
heet is. In juli zaaien we chinese 
kool, dat lukt altijd. In augustus 
kun je nog spinazie proberen, 
gaat niet altijd goed maar als het 
weer meewerkt dan heb je in de 
nazomer weer heerlijke spinazie.  
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Ook in augustus kun je de 
winterrettich zaaien, die is niet zo 
bekend in Nederland maar doet 

het erg goed , is vorstbestendig 
en de hele winter tot diep in het 
voorjaar oogstbaar. Ditzelfde 
geldt voor de winterharde 
veldsla, ook de hele winter te 
plukken. Tenzij het een erg natte 
winter wordt daar kunnen ze niet 
tegen. In augustus kunnen we 
ook diverse koolsoorten zaaien , 
de jonge plantjes overhouden in 
de kas of bak en heel vroeg in 
het voorjaar uitplanten. Met name 
voor bloemkool is dit een goede 
methode is mijn ervaring.   
 

 
Groente in de konijnbestendige tuin 

van André en Nel Veen 

 
Zomerzaaitips 
Als je in de zomermaanden wilt 
zaaien is het het beste dit te  
 
 

doen in een wat regenachtige 
periode, dan blijft je zaaigoed 
vanzelf vochtig en de meeste 
zaadjes kiemen ook het beste bij 

gematigde temperaturen. Als het 
steeds maar heet blijft is ook een 
goede methode om te zaaien en 
dan de vochtige ingezaaide 
grond te bedekken met jute 
zakken. Het vocht wordt zo 
langer vastgehouden en de 
directe zoninstraling gematigd 
waardoor je zaaigoed niet te heet 
wordt. Mijn grootvader deed het 
al zo en het is nog steeds de 
beste methode denk ik.  
 
 
Kees en Irene (Tuin 5)  
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WWWaaattt   iiisss   eeerrr   ttteee   dddoooeeennn   iiinnn   dddeee   ooommmgggeeevvviiinnnggg???    

 
In de zomer is er ook rondom Kweeklust veel te doen. Hieronder een 
greep uit het aanbod in Landelijk Noord (Bron: Het Zwaantje, wijkblad 
Centrale Dorpenraad)   
 
Beleef Waterland  
Dé website van Waterland is er!   www.beleefwaterland.nl  
Deze site geeft u in één keer een overzicht van de activiteiten en 
evenementen in de omgeving, de accommodatieverschaffers, maar u 
kunt ook Waterlandse producten kopen in de webwinkel en inschrijven of 
informatie vinden en opvragen over arrangementen. 

 
Waterland - Kerkenland 2014  

Voor het negentiende achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.  
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse 
landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt 
getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty en van 
jazz tot operette.  
In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en 
bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst 
worden.  
Zuidroute. Deze  tocht op 21 en 22 juni gaat langs de kerken van 

Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot.   
Met de Noordroute, op 28 en 29 juni, fietsen we langs de kerkjes van 
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van 
Monnickendam.  
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk 
heel uur, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de 
route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten.  U geniet van de 
muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer voldoende energie 
en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen.  
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer.  
De afstand tussen de kerken – tussen de drie en de vijf kilometer – 
maakt het goed mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen.  
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50. 
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk.  
Voor het volledige programma en het laatste nieuws:  
zie onze website: www.kerkencultuurwaterland.nl 
 
Neptunus komt naar Durgerdam!  
Zondag 29 juni is het Neptunusdag in Durgerdam.  
Aanvang: 11.30 uur met een brunch op de onderdijk ter hoogte van het 
clubschip van Zeilvereniging het IJ.  

http://www.kerkencultuurwaterland.nl/
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Om 13.00 uur starten verschillende activiteiten. Alle activiteiten vinden 
plaats rondom het clubschip.  
Deelname aan de Neptunusdag is op eigen risico. Ouders dienen op hun 
eigen kinderen te letten in en bij het water !!  

Meer informatie en aanmelding via patrick@vanempel.nl. De kosten zijn 
€ 7,50 p.p, kinderen tot 12 jaar uitgezonderd.  Vermeld je naam en 
hoeveel personen mee willen ontbijten.  
 
HolySLOOTloop en Holysloter Strandfeest  
Op zaterdag 23 augustus organiseert Holysloot sinds jaren weer een 

veldloop in en om de sloten van Holysloot. Rond 15.00 uur start de loop 
in de Dorpsstraat en wordt. er een parcours van +/- 4km over de 
weilanden en door de sloten uitgezet. Iedereen vanaf 12 jaar mag mee 
doen! Voor kinderen tot 12 jaar is er een kleiner parcours. Het 
inschrijfgeld voor de grote slootloop bedraagt € 2,50 en je kan je 
aanmelden tot 18 augustus via oranjeverenigingholyloot@gmail.com of 
bij Charlaine op 06-41705856  
’s Avonds vanaf 20.30 uur is er een tentfeest in het hart van Holysloot. 
Met een aangelegd strand en een huisgemaakte cocktail of gewoon een 
gevulde bierpul belooft het een gezellig en zomers feest te worden.  
Kom zomers gekleed! Entree is gratis. 

*** 
Theaterconcerten – Ode aan het water  
Do 11, vr 12 en za 13 september 2014  
In en om de kerk van Ransdorp brengen buurtbewoners, muzikanten en 
acteurs een ode aan het water. Verhalen, theaterscènes en muziek 
geven een beeld van de emoties die het water in verleden en heden bij 
ons oproept. Gedichten, fabeldieren, fado, chansons, gospels en 
zelfgeschreven teksten vormen de ingrediënten in deze theater-
concerten, waarin het water zelf de hoofdpersoon is.  
Een wandeling met gids langs enkele locaties in het dorp wordt gevolgd 
door een concert in de kerk met medewerking van projectkoor De 
Waterlanders, de organist Henk Breur en de band Les Fleurs du Nord. 
Er wordt afgesloten met een drankje en een lekker stukje kaas van de 
plaatselijke ondernemers.  
Dit is een van de voorstellingen in het kader van de Waterlandse Vloed. 
De organisatie is in handen van Studio Harthout.  Kaartjes kosten € 15,- 
en zijn vanaf 1 juli te koop op de website www.studioharthout.nl.  
Voor meer informatie kun je bellen/mailen met:  
Caroline van Amerongen: 06-51363977 / cvamerongen@online.nl  
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Zomeracties 
27 juli: Kweekeet 

24 augustus: Kweeklust BBQ 
Clubhuis open  

elke maandag en zaterdag en  
bij alle belangrijke voetbalwedstrijden  

 

 
Het nieuwe mededelingen-huisje: 

een lust voor het oog 
en ook erg nuttig ! 


