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Ecologisch Tuinieren
Wat een mooie maand mei hebben we achter de rug, dat is weleens anders geweest
en hopelijk volgt er nog een mooie zomer. Na de afgelopen winter was ik benieuwd
hoeveel planten het niet hadden overleefd maar gelukkig is alles teruggekomen. Eind
mei liep zelfs mijn Baptista toch nog uit, die ik al had afgeschreven. Dit is de derde
keer dat ik hem probeer en ik had de moed al opgegeven dat het ook deze keer niet
lukte om hem door de winter te krijgen. Het is een schitterende plant met gele
vlinderbloemen die rijk bloeit.
Maar het meest was ik benieuwd hoe mijn buxus het hadden gedaan de afgelopen
winter en het was een teleurstelling dat ze er nog steeds zo bruin en bladerloos bij
stonden. Maar nu zie ik toch veel belovende bladpuntjes ontstaan op diverse
plaatsen en hoop nu dus dat ze zich weer herstellen. Als ze helemaal niet zouden
uitlopen zou ik ze aan het eind v d zomer rooien maar dat hoeft waarschijnlijk nu niet
meer. Vanaf het terras zie ik weer groen in plaats van kale struiken. Het zal nog een
hele tijd duren voor ze weer mooi zijn. Maar er zijn ook nog stukken te zien waar ik
mijn twijfels over heb of het nog wel goedkomt. Het lijkt erop dat de Mearl heeft
geholpen en dat ik geen gif heb hoeven te gebruiken, Als dit nodig was geweest, dan
is dat voor mij een reden om ze te verwijderen omdat dit dan steeds terugkomt en ik
dat niet doe om een plant te redden.
We hebben veel overlast gehad van de stippelmot die in de Prunis zat, die in de
singel staat en op een gegeven moment helemaal kaal was en er toen honderden
rupsen naar beneden kwamen
en in de heg zaten en
daardoor ook op onze fietsen.
Het heeft dagen geduurd,
maar toen waren ze toch
allemaal verdwenen. Inmiddels
loopt ook de Prunis al weer uit.
Maar het ziet er smerig uit
doordat de hele struik is
omwikkeld door al het spinrag
en zelfs de heg werd ingepakt
maar het is alweer bijna weg
na 10 dagen. Nog een flinke
regenbui en alles is weg.
In de duinen was het dit jaar
ook veel erger dan andere
jaren. Het heeft zelfs in het
weekblad gestaan. Wat ons vooral opviel was dat er diverse mensen waren die ons
adviseerde te gaan spuiten maar de natuur heeft het zelf opgelost en het heeft maar
een paar dagen geduurd toen was alles weer schoon.
Rest mij iedereen nog een mooie tijd toe te wensen met veel zon en af en toe een
buitje.
Tot de volgende keer
Ria Post

ROMMELMARKT 2 SEPTEMBER
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Bent u, of weet u iemand, die graag op een rommelmarkt spulletjes wil
verkopen? Overgebleven of zelf gemaakt? Dan zijn wij op zoek naar u!
Op uw eigen VTV Wijkeroog willen wij een rommelmarkt organiseren.
Kosten zijn er niet voor u, alleen wel zelf voor een tafel of iets dergelijks zorgen
om uw spulletjes neer te kunnen zetten. Inschrijven via onderstaand formulier.
Het formulier mag u inleveren op tuinnummer 175/176 of in de kantine.
INSCHRIJFFORMULIER ROMMELMARKT 2 SEPT
Graag inleveren voor 18 augustus
NAAM:
ADRES evt. TUINNR:

TEL NR:

OPMERKINGEN:

Graag tot zondag 2 september.

Het witten van de kas. Dat is geen overbodige luxe want het witsel houdt veel van de
felle zonnestralen tegen en het tempert daarmee ook de hoge temperaturen achter
het glas een beetje. Want ondanks dat je een kas juist hebt voor de warmte, kan het
ook een beetje té heet worden daarbinnen. Vinden plantjes ook niet echt leuk.
Een kleiner kwastje, wat inspiratie en
vééél meer tijd heb je ervoor nodig, dan
als je het effen wit. Maar dit is wel erg
leuk om te doen en zeker een welkome
afwisseling dan al dat zevenblad
uittrekken.
Zeg nou, dat ziet er toch veel leuker uit
als je zo vanaf het pad komt aanlopen?
Het is zeker weer eens wat anders en
het trekt wel de aandacht.

Bron:huis-tuin-en-keuken.blogspot.com

Foto’s ingezonden door Wim van Hoolwerf, Holland op z’n Smalst

Foto’s ingezonden door Wim van Hoolwerf, Holland op z’n Smalst

Pioniers van het eerste uur
Ank en Co Stam. Ik mag ze bezoeken en wat vragen stellen. Dus op een mooie
zaterdag stap ik op mijn stalen ros fiets en richting het park. Ze zijn al aanwezig,
samen komen lopen vanuit Velsen-Noord, de koffie met een biskwietje staat al klaar.
Een gezellige kwebbelkous en een man die eerst observeert. Een echtpaar van die
generatie. Co begon op zijn 19e in dagdienst bij de Hoogovens nadat hij eerst een
paar jaar bij de boer heeft gewerkt. Ank werd huisvrouw. Samen hebben ze twee
kinderen gekregen.
In februari 63 trouwden ze en kort daarna wist de pa van Co dat er nieuwe tuintjes
kwamen bij de VTV. En daar gingen ze: beginnen op een stukje niks, allemaal
schelpenpaden en een weids uitzicht. In die hele periode hebben ze veel gedaan en
meegemaakt. De kantine die gebouwd werd
en bestond uit oude Hoogovens keten, alles
liep op een aggregaat. Hun 12,5 jarige bruiloft
hebben ze daar gevierd, de hele vloer ging
heen en weer. Ook hebben ze samen
meegedaan in het verenigingsleven van de
VTV, tuinkeuringen, aardappelteelt checken,
het winkeltje en schoonmaken. De tuin wordt
nog steeds door hen zelf onderhouden. Ze zijn
zogezegde nutstuinierders. De grond wordt
nog zelf omgespit door Co en Ank zorgt er
voor dat alles keurig ingevroren en geweckt
wordt. Een goed team zijn ze samen. Hun
huisje staat er al vanaf het begin en laat een
heel leven zien, mooi.
Ook thuis is er nog zat te doen, er zijn kippen, er worden konijnen (russen) gefokt en
ze hebben vroeger duiven gehad. Ze helpen bij een zangkoor, 1x in de week, Co
speelt accordeon en Ank zorgt voor de koffie. Dat vinden die oudjes leuk zeggen ze.
Samen proberen ze iedere dag naar de tuin te gaan. Ze lopen soms een rondje,
klaverjassen in de winter en doen soms een borreltje. Als ik vraag wat ze graag
anders zouden zien zeggen ze beiden: een actiever verengingsleven.
Het echtpaar Stam, lieve, nuchtere mensen. Mag ik een foto maken? Nou.... doe dat
maar niet.
Ik neem afscheid, na nog even de prachtige (uiteraard) door Co zelfgemaakte
watermolen bewonderd te hebben.
Julia Anderies

Worteltjestaart
Wat heb je nodig
300 gr worteltjes
50 gr rozijntjes
100 gr walnoten
2 sinaasappels rasp
2 eieren
1 theelepels gemalen
kaneel
140 ml zonnebloemolie
3 eetlepels donkere
appelstroop
225 gr lichtbruine
basterdsuiker
200 gr volkoren meel
1 theelepels bakpoeder
Wat heb je nodig voor de topping en de tussenvulling
sap van 1 sinaasappel
200 gr roomkaas
100 gr poedersuiker
100 gr roomboter
Gereedschap
rasp om de wortels te raspen, mag grof of heel fijn
keukenmachine of gewoon een handmixer
2 springvormen van 28 cm diameter
Verwarm de oven voor op 180 ºC. bekleed de bodem van de 2 bakvormen met
bakpapier. Rasp de schil van 2 sinaasappels en gebruik hier ook meteen het sap
van, Doe dit in aparte kommetjes. Scheid de eieren en doe het eigeel in een kom doe
hier de appelstroop, sinaasappelrasp, kaneel, olie en basterdsuiker bij. Klop met een
mixer tot een luchtig beslag. Doe de eidooiers in een andere vetvrije kom en klop
deze ca 10 minuten op tot een vaste massa. Schep nu voorzichtig het opgeklopte
eiwit in de kom en spatel dit door. Doe al zevend de bloem en het bakpoeder door
het beslag. Rasp de worteltjes en voeg deze toe aan het mengsel. Schep het beslag
in de 2 ingevette springvorm en bak de taarten ca. 25-30 min in het midden van de
oven. Laat de taarten in de vorm goed afkoelen totdat je begint met de topping.
Meng de roomkaas en roomboter met de poedersuiker wat sinaasappelsap in een
kom. bestrijk de topping op de eerste taart en leg de andere taart erboven op en
smeer dan ook daar nog een laagje op.
TADA en dit is dan het resultaat, lekker lekker lekker..

De tuinwinkel

Beste tuinders
Wij zijn al weer drie maanden open met de tuinwinkel, er waren goede ideeën van
onze medewerkers. Alles is opgeknapt, geschilderd en opnieuw ingedeeld het is heel
gezellig geworden met de koffietafel, waar tuinders een bakkie koffie kunnen doen.
Dankzij onze tuinders die het winkeltje weer weten te vinden hebben we heel wat
bemeste tuinaarde potgrond verkocht. In die drie maanden heeft het heel goed
gelopen zelfs de tonkinstokken van drie meter waren uitverkocht en hebben we alles
opnieuw moeten bestellen, voor de winkel presenteren we 40 liter bemeste
tuinaarde- potgrond, plantjes en tuinplantjes en nog veel meer, dat maakt het een
echte tuinwinkel niemand kan hier omheen.
He Zomerfeest komt er weer aan, 8 juli is het zover, en daar gaan we goed gebruik
van maken. Want we zijn de hele dag open, we hebben extra bloemen en planten op
de tafel buiten en er komen aanbiedingen, dus let goed op de tuinwinkel waar u ook
gasslangen kunt kopen drukregelaars slangklemmen zelfs koffie en suiker voor
tuinders die het in het weekend vergeten zijn om het te kopen, we hebben nog meer
artikelen. Zoals 20 liter potgrond voor onze vrouwelijke tuinders met een leuke
aanbieding.
Hou ons in de gaten want we hebben elke week een aanbieding, we zijn elke
zaterdag open van 10.00 tot 13.00 uur soms blijven we wat langer open, als het druk
is, woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en 8 juli de hele dag van 10.00 tot 16.00 uur.
Alle tuinders zijn welkom. Kom gerust kijken naar onze gezellige tuinwinkel.
Tot in de tuinwinkel,
Namens de tuinmedewerkers Joop van Veelen

Bijna vergeten groenten
Vertel je collega eens dat je postelein hebt gegeten! De kans is groot dat hij of zij een
enorm verbaasd gezicht laat zien. Ooit stond deze groente regelmatig op het menu
van veel mensen in Nederland. Nu kent praktisch niemand deze zogenaamde
vergeten groenten.
Deze groente staat bekend als heus omega3bommetje. Postelein is een typische
zomergroente. Kenmerkend is de licht zure
en wat zoute smaak. Juist hierom past
postelein in tal van gerechten. Sterker nog,
het haalt veel gerechten enorm op! Je kunt
het rauw verwerken in een stamppotje,
roerbakken met andere groenten of als
salade eten.

Als je van asperges houdt, dan smaken
schorseneren je ook. Het schoonmaken
neemt veel tijd in beslag. Dat is meteen de
reden dat deze groente nagenoeg niet meer
wordt gegeten. Jammer, want het vruchtvlees
is heerlijk. De smaak doet je denken aan
artisjok en asperge. Ook zijn er mensen die
bij het eten van schorseneren aan oesters
moeten denken.

Pastinaak is begonnen aan een rentree. Niet
alleen is deze witte wortel zeer mineraalrijk,
ook is pastinaak uitermate geschikt voor
diabetici. Deze groente bevat namelijk inuline,
een koolhydraat, die bij splitsing fructose
oplevert.

AARDBEIEN en GEZONDHEID
Ik denk dat op ons complex er veel
tuinders zijn die ergens aardbeien
(Fragaria) heeft staan. Als we kijken
naar de historie vaan de aardbei,
dan vindt men in de bronstijd al
bewijzen van gebruik van
aardbeien. Echter werden ze toen
meer gebruikt als sierplant en voor
hun medicinale toepassingen en
niet zozeer om van de smullen. De
(oer)aardbei is een bijzonder
geneeskrachtige vrucht. De Indianen beweren zelfs dat de aardbei beter is dan alle
andere vruchten. Om er goed nut van te hebben is het wel noodzakelijk dat de
vruchten heel goed fijn gekauwd worden en zodoende goed met speeksel vermengd.
Pas vanaf de 14e eeuw werden er planten vanuit het wild gestekt in tuinen. Van
verschillende soorten uit diverse continenten werden er vele cultivars gemaakt. Zoete
en minder zoet, vroeg- en laatbloeiers, grote en kleinere soorten.
Dat goed fijnkauwen is voor aardbeien zeer belangrijk. Ze werken heel zuiverend. Via
de nieren worden de onzuivere stoffen afgevoerd. Mensen die veel onzuivere stoffen
in hun lichaam hebben, kunnen aardbeien soms niet verdragen. Ze komen dan vol
uitslag te zitten. Door flink veel aardbeien te eten verdwijnt urinezuur, die de oorzaak
kan zijn van diverse pijnen, uit het lichaam, waardoor deze pijn ook verdwijnt.
Wel jammer dat aardbeien maar een korte tijd volop aanwezig zijn. Gelukkig is het
blad ook heel geneeskrachtig en het is een plant die gemakkelijk te kweken is. Wie
gewone thee zet en er een aardbeienblad bij doet, zal merken dat de nieren dan ook
beter werken. De smaak van de thee wordt niet minder, maar de kwaliteit wel hoger.
De hele aardbeiplant is goed voor
behandeling van jeuk, want het heeft een
zuiverende werking. Daardoor wordt het
bloed gezonder en zullen bloedarmoede en
een slecht bloedbezinksel verdwijnen. De
hele plant is bijzonder rijk aan mineralen en
bestrijd virusziekten. De vruchten zijn ook
nog eens een krachtig zenuw sterkend
middel. Wie alle dagen een paar aardbeien
eet wordt rustig.
Dat goed fijnkauwen van de aardbeien heeft
ook nog de plezierige bijwerking dat de
tanden er mooi schoon en helder van
worden. Ook vlekken op de huid verdwijnen
als ze met aardbeien worden behandeld.

Een aftreksel van aardbeienblad is ook verzachtend voor eczeem, pijnlijke ogen en
zweertjes of strontjes op de oogleden.
Lavendelplanten bij aardbeien zijn vogelverschrikkers,
want vogels houden niet van de heerlijke lavendelgeur.
Koffiedik is een prima aardbeibemesting en u krijgt er
zoetere aardbeien van. De bernagieplant is een weldaad
voor de aardbeien, omdat ze insecten lokken. Zonder
insecten geen bestuiving, dus geen aardbeien.
Alle reden om een klein stukje op uw tuin vrij te maken of
in een grote pot aardbeienplantjes te zetten. Ze zijn
geschikt als sierplant, maar ook nog eens lekker.

Ina van der Hert

Nog meer tips met koffiedik gevonden op internet door Greet.
Bemesten Planten
Koffieprut bevat stikstof en is daarom een uitstekende natuurlijke meststof voor
tuinplanten die een zure grond vereisen, zoals rozen, hortensia's en paddenstoelen.
Koffiedrab kan ook helpen bij de groei van bepaalde soorten groenten, zoals
wortelen.
Meng voor het planten, het zaad van de wortelen, met wat koffiedik.
Bestrijden insecten
Het is moeilijk om alle insecten uit de keuken te houden. Koffiegruis kan daar echt bij
helpen. De meeste insecten houden niet van koffie zoals wij. Besprenkel de plekken
waar mieren komen met wat koffiedik. Het werkt ook voor slakken, wormen en
vlooien. Dus de volgende keer dat je de hond of kat in bad doet meng dan wat
koffiegruis in hun shampoo.
Ontstopper
Koffiedik is een goede en bovenal natuurlijke ontstopper. Maak vanaf nu dus je
koffiebak leeg in het toilet of gootsteen wanneer die een onderhoudsbeurt kunnen
gebruiken. Spoel het koffiedik vervolgens weg met een ketel kokend water.
Houd huisdieren uit de tuin
Als de hond of kat de tuin gebruikt om te plassen, proberen dan eens de tuin met wat
koffiedik en sinaasappelschillen te besprenkelen. Katten en honden hebben namelijk
een hekel aan de geur van koffie en zullen dan niet meer in de tuin plassen.
Bewaar koffiedik niet te lang!
Wij raden je aan om koffiedik niet op te sparen, tenzij je deze droogt. Als je koffiedik
te lang in een afgesloten bak bewaart, dan kan deze gaan schimmelen. Dus als je
koffiedik gaat hergebruiken doe het dan het liefst direct of bewaar het slechts enkele
dagen of droog het koffiedik.

ingezonden door Simone Brus

Mulchen, hoe, wat en waarom
Mulchen is een vorm van bodembedekking aanbrengen. Het wordt veel toegepast in tuinen en in
permacultuurprojecten. Mulch zorgt o.a. voor een beschermende laag op de bodem, daar waar
tijdelijk geen planten staan of bepaalde planten moeten worden onderdrukt maar ook tussen de
planten.
Voor dit doel worden allerlei natuurlijke materialen gebruikt. Bodembedekking is een belangrijk
onderdeel van tuinieren zonder ploegen, zoals o.a. toegepast bij permacultuur en natuurlijk
tuinieren.
Mulchen is nabootsen wat de natuur
zelf doet. Vaak staan er
bodembedekkers en/of onkruiden en
grassoorten in de natuur en in het bos
liggen er vaak dikke lagen met
bladeren of naalden om de bodem te
bedekken. Stenen kunnen ook een
vorm van bodembedekking zijn. In
koude klimaten kan de warmte van
het zonlicht die door de stenen wordt
vastgehouden het groeiseizoen
verlengen. Ook in de tuin kan je
gebruik maken van stenen om zo’n
microklimaat te creëren voor warmte
minnende planten en dieren.
Allerlei natuurlijke materialen kunnen
een microklimaat met stenen
als bodembedekking gebruikt
worden. Diverse organische resten
zoals hooi, bladeren, stro, tuinturf,
zaagsel, boomschors, gemaaid gras
en overig snoeiafval, houtsnippers,
papiersnippers, karton,
cacaodoppen, wol enzovoorts. Het
gebruik van deze materialen zorgt
tevens voor compostering ter
plaatse. Compost zelf is daarom
ook een goede bodembedekker. Iets
minder gebruikelijk is het
uittrekken van planten die teveel of
ongewenst zijn en die ter plekke te
gebruiken als bodembedekker. Dat
noemen we chop and drop
mulching. En laten we de levende
chop en drop mulching
bodembekkers niet vergeten!!
De aarde/natuur zorgt dus zelf ook voor een goede laag bodembedekking. Dit is om verschillende
redenen. Allemaal redenen die ons ook kunnen helpen de bodem juist te behandelen! Het ontbreken
van een goede bodembedekking is vaak een teken van erosie, een door mensen aangetast gebied en
gek genoeg ook vaak een landbouwgebied maar ook heel vaak in tuinen.

Enkele functies van bodembedekking/mulch
•
•
•
•
•
•
•

•

het vasthouden van water door de verdamping te vertragen zodat je minder hoeft te gieten
het regelen van de bodemtemperatuur, in het voor- en najaar kan de bodem meer warmte
vasthouden en in de zomer worden de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur verkleind
het tegengaan van het ontkiemen van onkruid doordat daglicht de bodem niet kan bereiken
het vasthouden van water door de verdamping te vertragen
het toevoegen van organisch materiaal en voedingsstoffen door afbraak van het
bodembedekkend materiaal; bodemverbetering
het stimuleren van het bodemleven maar ook het verdrijven en aantrekken van insecten en
andere dieren; bodemverbetering
het verbeteren van de groeiomstandigheden door het omhoog reflecteren van zonlicht
richting de planten, en door het verschaffen van een schoon, droog oppervlak voor fruit dat
op de grond groeit zoals pompoen, courgette en meloen
het tegengaan van erosie, het beschermt de bodem tegen wegspoelen door regen en
wegwaaien door harde wind

In de reguliere land- en tuinbouw is mulchen eigenlijk onbekend. Natuurlijke materialen worden al
helemaal niet gebruikt, wel synthetische. Het is geen mulchen maar groenten onder folie telen. De
gewassen groeien door naden of gaten in een kunststof folie. Elk jaar worden miljoenen hectaren
onder kunststoffolie bedekt. Het kunststofafval dat daarbij vrijkomt vormt een milieuprobleem.
Tegenwoordig worden wel wat verscheidene afbreekbare materialen gebruikt als alternatief voor de
kunststoffolie.

Heeft mulchen dan helemaal geen nadelen?
Ja vanzelfsprekend. Echter die nadelen wegen niet op tegen de voordelen van bodembedekking.
Ik ken echter niet veel nadelen. Een nadeel is tevens bij onkruid als een voordeel genoemd. Zaden
komen niet makkelijk op omdat ze onder de bodembedekking slecht tot ontkiemen komen. Dus
zaaien kan beter op een daarvoor aangewezen plek gebeuren,

Niet bedekte bodem, gevoelig voor erosie en uitdroging

Hallo Varia lezers
Dit keer de keuken als onderwerp.
De puzzel op een warme avond lekker op onze tuin gemaakt.
Wens jullie weer veel puzzelplezier!!
LET OP: MES STAAT VAN RECHTS NAAR LINKS
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Oplossing uit de Varia van de lente 2018 moest zijn:
"HERINNERING AAN HANS, EEN GRAAG GEZIENE TUINDER!"

Truus van IJsselmuiden
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KOKENDWATERKRAAN
KOOKPLAAT
KOPJE
KRUIMELDIEF
LEPEL
MAGNETRON
MES
MIXER
OPSCHEPLEPEL
OVEN
RECHAUD
RIJSTKOKER
SAPCENTRIFUGE
SCHILLENMES
SNIJPLANK
STAAFMIXER
STEENGRILL
TANG
TEIL
TOSTIIJZER
VAATWASSER
VORK
VRIEZER
WATERKOKER
ZEEF
ZEEM

Wie kent deze gezegdes?

Moestuintje
Een van mijn kleinkinderen vertelde me opgetogen dat hij van zijn papa en mama
een mini-moestuintje mocht. Er werd driftig gezaaid. Nou ja zaaien, het was een
kwestie van samengeperste potgrond nat weken en het papiertje met zaadjes
ertussen leggen.
De slaplantjes werden netjes verpot zodra er
twee blaadjes zichtbaar waren. Zo ook de prei,
radijs, basilicum en veldsla verhuisden naar een
groter potje.
Na twee maanden kon er eindelijk geoogst
worden. Drie radijsjes zijn groot genoeg om
gegeten te worden. Een beetje lachwekkend is
het wel, al die moeite voor deze opbrengst maar
er staan nog andere plantjes die graag verder
willen groeien. De slaplantjes nam ik mee naar
mijn tuin.
In plaats van houten moestuinbakken zette ik een paar
oude zinken teilen in de tuin. Aan de onderkant boorde ik
wat gaatjes zodat het water weg kan vloeien en ik vulde
ze met nieuwe aarde. Prima plek voor de zes kleine
slaplantjes. Hopelijk hebben de slakken niet meteen door
dat er een kant en klare maaltijd valt te nuttigen en
besparen ze zichzelf een klim naar boven. Voor de
zekerheid heb ik koffieprut rond de kleine plantjes
gestrooid. Daar houden slakken niet zo van.

Het mini-moestuintje van kleinkind ligt inmiddels in
de vuilnisbak. Je vergeet ze een paar dagen water
te geven en het is gedaan met de plantjes. Maar ik
denk dat ik over een aantal weken wel een kropje
sla kan missen.
Greet de Wit

Bij de Zonnebloem draait het om mensen.
Met een groep vrijwilligers verzorgt de Zonnebloem voor mensen kleine uitstapjes,
die door ouderdom of ziekte wat eenzaam worden.
Op 12 juni waren ze te gast bij vtv Wijkeroog.

Heerlijk drankje (advocaat met slagroom) en een barbecue.
Super gezellig.

PRIKBORD

De tuinwinkel is open op:
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
Woensdag van 13.00 tot 16.00 uur

Oproep aan alle tuinders,
Wilt u in verband met de zichtbaarheid: de putdeksels van de
watermeters wit schilderen.

Het gebruik van explosiemotoren in bedrijf is alleen toegestaan van
maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur
en van 16.00 tot 20.00 uur

Het zomerfeest
(open dag)
wordt gehouden op
zondag 8 juli
Vanaf 11.00 uur wordt er
vis gebakken.
Ook is er haring, ijs,
snoep, en zijn er
broodjes bal.
Een verloting met als
hoofdprijs een barbecue

Van 13.00 tot 19.00 uur
live muziek van
Matt Jaxxon.

