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Samenstelling tuincommissie:
H. de Man van complex A
K. Keur
van complex B
H. Kievit
van complex C
Zoals jullie wel weten heeft het bestuur enkele jaren geleden een tuincommissie in
het leven geroepen, die de tuinder van het jaar kiest.
Deze commissie bekijkt enkele keren per jaar hoe de tuintjes erbij liggen, en zij
beslissen wie de tuinder van het jaar wordt. Dit wordt op de Algemene
Ledenvergadering bekent gemaakt.
Vaste contactpersonen onderhoud percelen / meldpunt klusjes bij container op A.
A. Bazen en Kees Bal
van complex A
W. van Lenten
van complex B
J. van Gulik en D. v/d Broek
van complex C
Algemeen e-mail adres: kgb-dirksland@live.nl
Website vereniging: www.kgb-dirksland.nl
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Beste leden,
Het nieuwe Schoffeltje ligt weer voor jullie. Dit keer iets wat anders, geen menu’s of
andere vaste items. Wij zijn op bezoek geweest bij een andere Volkstuinvereniging, erg
leuk en leerzaam. De foto’s staan verderop geplaatst, hierdoor hebben wij gekozen
voor een andere invulling van Schoffeltje 31.
Er zijn nog enkele lapjes te huur:
Op A: 1,2, 13, 14, 94 en 104. Op 1,2, 13 en 14 staan kalebassen, dus deze lapjes kunnen
pas later het jaar gehuurd worden.
En op C: 27.
Nummer 1 en 2 zijn 280 m2 groot, de andere allemaal 250 m2.
Gelukkig zijn er ook weer lapjes verhuurd: (allen op A)
 53 dhr. H. Struik uit Dirksland.
 69 - 70 - 71 aan de fam. D. Hoogendijk uit Dirksland (heeft op C ook een tuin).
 74 - 75 dhr. J. van Hattum Melissant.
 89 J. van Wageningen Oranjelaan Dirksland.
 90 dhr. P. Berrevoets – heeft ook al een tuin t.o.v. 90.
 93 Mevr. A. Doorn uit Dirksland.
 103. Mevr. M. Klem – Wolfert.
 105 is voor 1 jaar verhuurd aan Dhr. H. Struik.
www.kgb-dirksland.nl
Het bestuur wens alle nieuwe leden veel tuinplezier toe. Mocht u vragen hebben kunt u
altijd bij ons terecht.
Wisseling bestuur
Hans Riedijk is uit het bestuur gegaan en tijdens de Ledenvergadering is er gekozen
voor Cissy Eijsden. Zij heeft na een korte periode haar functie neergelegd, omdat ze
andere verwachtingen had en het niet aansloot bij haar werkzaamheden elders.
Gelukkig was er een reserve kandidaat, namelijk Kees Bal.
Hij heeft tijdens de schouw van juni meegelopen en heeft ook al enige klusjes voor de
vereniging gedaan. Hij zal samen met Arie Bazen het meeste onderhoud op A gaan
uitvoeren. U kunt al de gegevens terugvinden op het informatieblad op pagina 2.
Het bestuur heet Kees van harte welkom en wenst hem succes en veel plezier.

Rectificatie
Bij het noemen van de jubilarissen in het vorige Schoffeltje, is er helaas een fout
opgetreden, excuses hiervoor.
Er stond 2x de heer L. Markwat: 1 jubilaris heet A. Jelier!
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Het bestuur was op zaterdag 12 mei jl. uitgenodigd bij Volkstuinvereniging Blijdorp
in Rotterdam. De secretaris en ondergetekende zijn op deze uitnodiging ingegaan.
Aldaar werd de nieuwe Volkstuinkaart van Zuid-Holland gepresenteerd. De
Volkstuinkaart laat op de ene zijde de historische ontwikkeling van volkstuinen en hun
plaats in de openbare ruimte in Zuid-Holland zien. Op de andere kant staan 35
volkstuincomplexen aangegeven, met meer specifieke informatie over de tuinen en hun
relatie met de omgeving. De kaart is onderdeel van een serie kaarten die het
Erfgoedhuis Zuid-holland in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld over ruimtelijke
provinciale objecten zoals ‘Molens in Zuid-Holland’en ‘Landgoederen en buitenplaatsen
in Zuid-Holland’.
Tijdens die presentatie heeft mevrouw Ineke Strouken, directeur van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed het eerste exemplaar van de kaart in
ontvangst genomen. Ook werd de prijs uitgereikt aan de winnaar van de fotowedstrijd
Mijn volkstuin(huis). De keuze was gevallen op een familie die een tuin heeft bij
Volkstuinvereniging Bleiswijk.
Een selectie uit de ingezonden foto’s (ook door onze vereniging) heeft de basis gevormd
voor een tentoonstelling die laat zien dat het leven op en om de volkstuin zeer divers
is. Alle foto’s hadden 1 ding gemeen: de liefde voor de volkstuin.
Het programma startte om 15.00 uur, wij waren er iets eerder en hebben een kijkje op
het complex genomen, tevens wat foto’s gemaakt. Je kunt zo’n volkstuincomplex niet
vergelijken met die van ons. Zij hebben om het complex een watersingel gelegd om zo
inbraak en vernieling tegen te gaan. Tevens zorgt hekwerk er voor dat er 3 ingangen
dagelijks afgesloten kunnen worden; 2 voor voetgangers en fietsers en 1 voor de
autogebruiker. Op het complex zelf mag je niet met de auto komen, daar is een
algemene parkeerplaats voor gemaakt. Ze hebben een tuinwinkel waar je nog “vergeetme-nietjes” kunt kopen, zoals tuingrond, tuinbenodigdheden, meststoffen, gasslangen
en flessen, enz.
Het complex wordt heel goed onderhouden en heeft geasfalteerde paden.
Alle leden zijn verplicht om 20 uren per jaar klaar te staan voor de vereniging, dit
betekent dat ieder lid, jonger dan 70 jaar, werkzaamheden verricht.
Van april tot september is het complex vrij toegankelijk van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Enkele foto’s die wij toen gemaakt hebben, zijn hieronder geplaatst.
Om dit beter uit te laten komen wordt dit Schoffeltje geheel in kleur uitgebracht.
Hierdoor zullen de vaste items, zoals recepten, kleinvee e.d. niet worden behandeld.
Alle 170 tuinen van ca. 300 m2 hebben een huisje, de meeste van steen. Er is een
verscheidenheid aan tuinen en huisjes. Iedereen is vrij zijn tuin naar eigen inzicht in te
richten; bloementuin, moestuin, cottagetuin, enz., zolang de tuinder zijn tuin, de
aangrenzende sloot, de heg en het pad in goede staat onderhoudt. Alle huisjes zijn
aangesloten op water en riool en vanaf dit jaar ook enkele (onder strenge voorwaarden)
aangesloten op het lichtnet.
Wij hebben het volgende allemaal met verbazing aangehoord. Kleindieren mogen niet,
(je ziet er geen kip), geen lawaai maken, geen aggregaat gebruiken, alles met de
ouderwetse grasmaaier, enz.
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De huisjes zijn voorzien van zonnepanelen en een krop sla is bijna niet te vinden. Soms
een klein kasje of een lage bak. Voor de rest bloemen, bloemen en bloemen.
In principe is een tuin daar hebben een verlening van je tuin thuis, als je die überhaupt
hebt. In de stad heb je nooit veel buiten en biedt een volkstuin de unieke kans.
Wij als vereniging zijn nu extra trots, dat we in het bezit zijn van 3 complexen met een
diversiteit aan tuinen en huurders. Gelukkig mogen er bij ons wel kleindieren op de
tuin, en mag je lawaai maken tot bepaalde hoogte (brief september 2011). Ook de
14 cent per m2 is een beetje, daar betalen ze 1,82 m2. Wel is het zo dat bij ons het
pachtgeld in eigen kas gaat, en bij hun naar de Gemeente Rotterdam. De Gemeente
onderhoud daarvan het complex, zoals watergangen, paden, parkeergelegenheid, e.d.
De huisjes worden bij opzeggen getaxeerd en verkocht, alles volgens strikte regels. Om
daar een jaar te vertoeven spreek je toch al snel van € 600,= per jaar, max. € 800,-.
Dit is wel inclusief verzekering.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.vtvblijdorp.nl
Nog veel leesplezier.
De voorzitter, Diana van Dijk

Singel om complex Blijdorp.

Nieuwe extra watersingel – waterberging.

Thematuin voorbeeld.

Thematuin voorbeeld – prijswinnaar.
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Poort auto-ingang complex Blijdorp.

Straatnaambordje.

Clubhuis met vergaderruimte, podium en bar.

Overzicht complex opgericht 1935.
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Moestuin (1 van de weinige)

Vlindertuin met huisje voor insecten.

Van het bestuur.
Contributie/pacht
Er zijn nog leden die hun contributie/pacht niet hebben betaald, zij hebben een herinnering
ontvangen met € 5,00 extra invorderingskosten erbij deze moet men wel betalen.
Dus heb je nog niet betaald, doe het snel want de volgende herinnering is weer duurder.
Slagboom
Het is de bedoeling van het bestuur om een slagboom te plaatsen op complex B om zo vernieling,
inbraak en/of onnodig autoverkeer te voorkomen. De tuinders van complex B hebben inmiddels
een brief gekregen waarin zij worden gevraagd voor of tegen een slagboom te zijn. Het is de
bedoeling dat de slagboom ‘s avonds om 20.00 uur op slot gaat en ’s morgens om 8.00 uur weer
opengaat. De laatste tuinder / bezoeker dient deze dan te sluiten. Elk lid met een tuin op B zal een
sleutel krijgen. Er blijft ten alle tijden een fietsdoorgang. De laatste tijd komen er steeds auto’s die
daar niets te zoeken hebben, zoals enkele weken geleden toen er gepost werd door enkele leden en
er ’s avonds om 23.15 uur nog een auto het complex opreed. De politie werd ingeschakeld en de
personen zijn aangehouden.
Het advies van de politie is dan ook plaats een slagboom en je hebt een probleem minder.
Het bestuur hoopt dan ook dat de leden hieraan meewerken en als het op complex B bevalt,
kunnen we in de toekomst ook de complexen A en C beveiligen met een slagboom.
Grasmaaier
De grasmaaier heeft aangegeven dat hij niet vlak langs de tuintjes kan maaien, er staat gaas, er
staan afrasteringpaaltjes, er ligt rommel, en daardoor ziet het er niet netjes uit.
Het bestuur zou graag zien dat iedereen die aan een pad ligt zijn kantje bijhoudt door bijv. een
randje weg te steken langs de afrastering zodat de maaier alles netjes kan afmaaien.
Onderhoud tuinen
We weten dat het door weersomstandigheden niet altijd makkelijk is om de tuin onkruid vrij te
maken of te houden. Toch vragen wij hier erg in te houden. Bij de laatste maandelijkse schouw
waren er heel wat opmerkingen omtrent het onderhoud. Er zijn dan ook enige brieven de deur
uitgegaan. Ook de aangrenzende tuinders zijn hier niet blij mee. Succes.
Inzendingen
Dhr. Heijink heeft een stukje aangeleverd voor in het Schoffeltje, hieronder kunt u dit lezen.
De redactie van ’t Schoffeltje zou graag zien dat er meer tuinders een stukje schrijven met ideeën
of een leuke anekdote .
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Een spreekwoord zegt: Je bent nooit te oud om te leren, dus wij wachten in
spanning af wie de volgende schrijfster of schrijver is.

Is ’s avonds laat de spin te been
’t zal regenen, ik wed tien tegen een.

Is de eerste juni regenachtig
Heel de maand is twijfelachtig.

Is juli voor de bijen goed
Tuinder, hou dan maar goede moed.

Is het warm en voorspoedig weer
Brengt augustus de eerste peer.
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Slakken Schrik
Slakken hebben een broertje dood aan koper.
Het is daarom het middel om uw hosta ’s, sla en basilicum te sparen voor slakkenvraat.
Slakken die koper aanraken voelen een lichte stroomprikkel.
Slakken Schrik kent 2 producten.
1) Kopertape: plakt u op de terraspotten om uw kostbare planten te beschermen.
2) Koperringen: deze zijn voorgevormd zodat u ze gemakkelijk om de planten heen kunt
plaatsen. Een handgemaakt Nederlands product, duurzaam en steeds opnieuw te gebruiken.
Beiden zijn ook te gebruiken bij zaai of bloembedden en bij bomen.

Groenbemesters voor de kleigrond.
Welke groenbemester kan ik zaaien en wanneer?
Antwoord:
Voor kleihoudende grond kunt u een keuze maken uit de volgende groenbemesters:
Vlinderbloemige: witte klaver ( Trifolium repens ) rode klaver ( Trifolium pratense ) of veldboon
(Vicia faba ). De klavers kunnen gezaaid worden tot 31 augustus, de boon tot 31 juli.
Kruisbloemigen: gele mosterd ( Sinapis alba ) bladrammenas ( Raphanus sativus subsp. oleiferus)
bladkool ( Brassica napus subsp. napus ) rapen ( Brassica rapa ).
De mosterd, rammenas en rapen kunnen tot uiterlijk medio september worden gezaaid.
De bladkool kan tot 15 augustus worden gezaaid.
Grassen: Italiaans raaigras ( Loliummultiflorum ) Westerwolds raaigras ( Lolium multiflorum var.
Westerwoldicum ) en Engels raaigras ( Lolium perenne ) .
Het Westerwods raaigras kan als enige grassoort tot in september worden gezaaid, maar vroeger
zaaien heeft de voorkeur. De overige grassoorten kunt u het beste voor augustus zaaien.
Overige planten: Phacelia (Phacelia tanacetifolia ) en bernagie ( Borago officinalis )
Phacelia kunt u zaaien tot begin augustus, Bernagie kunt u nog tot eind augustus proberen.
Er bestaan nog veel andere planten die als groenbemester kunnen worden gebruikt, maar de
bovengenoemde zijn met name geschikt voor kleihoudende gronden!
Phacelia: Phacelia is goed voor de bijenpopulatie, die het toch al moeilijk heeft door de
gewasbescherming. De Phacelia gaat bij – 8 graden dood in de winter . Helaas geeft deze geen
stikstof aan de bodem voor een eventuele nieuwe startende tuinder. Huurders kunnen eigenlijk
alleen vanaf de winter een tuin starten.

Bovenstaande is ingezonden door Dhr. Rik Heijink, onze dank daarvoor.

Wie volg?!
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Hoera een volkstuin! Waar moet ik beginnen?
Sommige nieuwe leden zijn doorwinterde tuiniers en weten van wanten. Anderen hebben voor het
eerst de rijkdom van een tuin. Die laten zich nog wel eens verrassen door de weelderigheid van de
plantengroei.
Want in de maanden mei, juni en juli laat de natuur elk jaar weer zien waartoe zij in staat is. En dat is niet
gering. Is een tuin in maart nog kaal en plat? Binnen drie maanden kan het een overwoekerde wildernis zijn
waarin je door de jungle je volkstuin niet meer ziet.
Zitten de eerste twee klussen erop: de randvoorwaarden in orde maken (te laag of te hoog gedeelte in de tuin,
kan overlast geven na regenval, moet er nog een tuinhuisje komen of vermaakt worden, plan indeling maken
– groente – bloementuin en/of speelgedeelte voor de kinderen) en het opschonen van je tuin? Dan ben je
lekker toe aan het inrichten van de tuin. Eigenlijk het leukste werk. Doe ideeën op via bladen, boeken en het
internet. Kijk vooral goed naar de bodem en naar andere tuinen op het complex. De bodem op onze
complexen is wisselend, er wordt immers al heel wat jaren op getuinierd en iedere tuinder heeft weer iets
anders uitgespookt met de grond. Bedenk dat je jezelf het leven makkelijk maakt als je kiest voor “vaste”
planten, struiken, groenten, fruitbomen die hier goed aarden. Voorbeelden daarvan zijn te zien in andere
tuinen.
Voordat een tuin helemaal is zoals je in gedachten hebt, ben je zeker een paar jaar verder. Dus verwacht niet
te snel resultaat. Ook planten en bomen hebben tijd nodig om te wennen en zich te vestigen.

Tuinonderhoud en tuinkeuringen
Om het onderhoud van de tuinen in de gaten te houden, worden er jaarlijks tuinkeuringen gehouden in de
periode april - september. Deze keuringen worden van tevoren aangekondigd via onze website. Natuurlijk zal
het bestuur niet op elk slakje zout leggen, maar als het echt te erg wordt, zullen we dit telefonisch of
schriftelijk aan u laten weten. We zijn er van bewust dat het weer niet altijd meewerkt of dat u werkt, over het
algemeen zien alle tuintjes er goed uit.
Voor het bouwen van een schuurtje, kweekkas of prieeltje buiten onze standaard maten, heb je een
bouwvergunning nodig. U dient dan bij de Gemeente een bouwvergunning aan te vragen.

Heel veel succes en plezier!
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Kinderen

Leuke links
www.vlinderskijken.nl
Kindersite van de Vlinderstichting. Alles over vlinders (ook materiaal voor spreekbeurten) en
spelletjes.
www.vogelbescherming.nl
Kijk bij 'Jeugd' voor onder andere werkstukken, spelletjes, E-cards, kleuren en knutselen.
www.bamboeclub.nl
Kindersite van het Wereldnatuurfonds waar kinderen (3-6 jaar) alleen of samen eenvoudige
spelletjes kunnen doen.
www.rangerclub.nl
Kindersite van het Wereldnatuurfonds voor kinderen vanaf 6 jaar. Spelletjes, maar ook veel
informatie voor bijvoorbeeld spreekbeurten.
www.zoogdiervereniging.nl/
Natuurclub van 7 natuurorganisaties voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Op deze site vind je via een
eigen werkblad tips om naar buiten te gaan en de natuur te ontdekken. Verder allerlei
natuurweetjes en nieuwtjes.
Speur ook mee met Uilen & Muizen CSI op www.zoogdiervereniging.nl/uilenmuizen

www.kidsforanimals.nl
Kindersite van de dierenbescherming met spelletjes, spreekbeurtpakket, tips voor acties.
www.ivn.nl
Een overzicht van de kinderactiviteiten op de site van IVN Natuur- en Milieu-educatie.
www.kinderplezier.com
De leukste startpagina voor kinderen.
www.zappelin.nl
Online kijken naar de Z@appelin programma’s, maar ontdek ook liedjes, verhaaltjes, spelletjes en
knutseltips (3 jaar).

www.musti.be
Kijken naar Musti en zijn vriendjes: spelletjes, verhaaltjes en meezingen (voor de allerkleinste).

www.spelletjesplein.nl
Ruim 30 links naar spelletjes voor peuters en kleuters.
www.kaatje.ketnet.be
Kaatje is een lief, ondeugend en nieuwsgierig meisje. Op de website van Kaatje kunnen kinderen
spelen in de kamer van Kaatje, Kamiel, het tuinhuis of in het pretpark (tot 6 jaar).
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Bloemkool
Bloemkool behoort tot de kruisbloemenfamilie, zoals alle koolsoorten. De bloemkool zelf is een eetbare
bloemstengel met nog niet ontwikkelde bloemknoppen. Helaas is het niet de gemakkelijkste groente om
te telen.
Teeltwijzen
Voor de weeuwenteelt (vroegste teelt) worden de zaden eind augustus onder glas of binnenshuis gezaaid.
De zaailingen worden in de kas uitgeplant wanneer ze groot genoeg zijn. De planten groeien nog wat in de
nazomer, maar van november tot januari staan ze stil. In februari worden er koemestkorrels aan
toegevoegd en wordt er wat vaker water gegeven. De planten starten dan weer te groeien en uiteindelijk
kan er eind april geoogst worden.
Rassen
Elke teeltwijze kent zijn eigen rassen. Naast de witte bloemkool bestaan er ook nog groene en paarse
rassen. Verder heb je ook nog de Romanesco bloemkool, opgebouwd uit groene torentjes, milder van
smaak dan de witte bloemkool.
‐ Snowball (favoriet voor weeuwenteelt)
‐ Alpha 7 (zomerteelt)
‐ Revito (herfstbloemkool)
‐ Walcheren Winter (winterbloemkool)
‐ Violet Queen F1 (paarse zomerbloemkool)
‐ Alverda (groene bloemkool)
‐ Romanesco (groene 'torentjeskool')
Bemesting
De bloemkool wil na het planten niet meer gestoord worden en hebben relatief veel mest nodig. Veel
stikstof en wat minder kalium om veel bladmassa maar ook een bloemkool te kunnen ontwikkelen. Spit in
de winter oude stalmest onder de grond, voeg compost toe en geeft daarnaast in het voorjaar wat bloed‐
en beendermeel en tijdens de groei van de plant wat patentkali. De vruchtwisseling is 1 of 4 jaar.
Zaaien
De zaden van de bloemkool kunnen het beste onder glas in trays gezaaid worden. Zo heb je de minste kans
tot wortelbeschadiging bij het verspenen. De kiemduur duurt rond de 1 tot 2 weken, afhankelijk van de
periode en de temperatuur. 3 weken na de kieming heb je al behoorlijke zaailingen die uitgeplant kunnen
worden.
Uitplanten
Plant de zaailingen vervolgens vrij diep en geef ze regelmatig water. Vanaf nu mag de plant niet meer
verstoord worden, niet meer verplanten, water geven bij droogte, geen wortels beschadigen bij het
wieden, enz.
Om ervoor te zorgen dat de jonge plantjes niet aangevreten worden, is het verstandig om een
bescherming om de plant heen te maken. Bijvoorbeeld een niet al de grof net welke goed aan de grond
vastgezet wordt. Wanneer de bloemkoolplantjes ongeveer 30 centimeter groot zijn kan het net eraf, dan is
het malse eraf en worden ze niet meer aangevreten.
Naast de algemene verzorging zoals onkruid wieden (voorzichtig anders beschadigen de wortels) en water
geven tijdens droogte (de bloemkool is erg gevoelig voor droogte vooral tijdens de plantperiode en
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koolvorming), is het belangrijk om de bloemkool te beschermen tegen de zon. Onder invloed van het
zonlicht worden de bloemkolen namelijk geel. Deze bescherming kan eenvoudig door op het moment dat
er zich een klein kooltje aan het vormen is, 2 of 3 grotere bladeren over de kool in de vorming te vouwen.
Dit houdt het zonlicht weg en de kool wit. Zorg er wel voor dat er genoeg blad aan de plant blijft zitten, zij
zorgen namelijk voor de voeding en groei van de plant.
Algemene regel is dat de bloemkool niet mag worden aangeraakt met de handen, er ontstaan dan bruine
vlekken op de kool.
Ziektes en schimmels
Om te voorkomen dat de koolvlieg haar eitjes kan leggen bij de steel van de plant knip je van rubber of
karton een vierkantje van ongeveer 15 bij 15 centimeter. Knip dit aan 1 kant in en knip een klein rondje in
het midden. Via de inkeping kun je het om de voet van de plant vouwen, het uitgeknipte rondje geeft
plaats aan de stam van de zaailing. De koolvlieg legt eitjes bij de voet van de plant en de larven vreten
vervolgens aan de wortels van de koolplant waardoor die slecht groeit, ziekelijk wordt en uiteindelijk
afsterft.
Daarnaast heeft bloemkool veel last van knolvoet, een schimmel die de teelt van kool jarenlang onmogelijk
kan maken. Dit omdat ze na het verwijderen van de aangetaste planten in de grond achterblijft en wacht
tot er nieuwe kolen worden geplant. Het voorkomen van knolvoet kan doormiddel van het aanbrengen
van koolkragen.
Oogsten en bewaren
Oogst de bloemkool op het moment dat hij groot genoeg is door deze bij de steel af te snijden. Of wanneer
de bloemkool wil gaan uitschieten, sommige delen van de bloemkool komen dan omhoog in vergelijking
met andere delen.
Bloemkool kan het beste gegeten worden op de dag van oogsten. Vers is het lekkerst, maar mocht je
teveel tegelijk oogsten dan kun je het invriezen.
Ingezonden door @ Cissy Eijsden
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’t Schoffeltje redactie:
Diana van Dijk – van Oostende
Philipshoofjesweg 58
3247 XS Dirksland
Telefoon: (0187) 63 28 94
e-mail: diana@kgb-dirksland.nl
De vereniging heeft niet alleen een eigen website, maar is ook te vinden op Facebook!

Algemene informatie van de redactie:
Het is de bedoeling om elk jaar 3 Schoffeltjes uit te brengen: in de maand
- maart met o.a. informatie Ledenvergadering en van maart t/m juni.
- juli met o.a. informatie van juli t/m oktober.
- en november met o.a. informatie van november t/m februari.
Hebt u nog ideeën, verhaaltjes over het tuinieren zelf of over uw hobby, dan zijn deze
van harte welkom. Foto’s kunnen zowel voor het Schoffeltje als voor de website
ingezonden worden.
Stukjes voor ’t Schoffeltje kunnen op papier of digitaal aangeleverd worden.
Mocht u iets willen toelichten of langs willen komen, dan kan dat natuurlijk ook. U bent
doordeweeks van harte welkom vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur, op zaterdag kan het ook
overdag.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
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