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Samenstelling tuincommissie:
H. de Man van complex A
K. Keur
van complex B
H. Kievit
van complex C
Zoals jullie weten heeft het bestuur enkele jaren geleden een tuincommissie in het leven
geroepen, die de tuinder van het jaar kiest.
Deze mensen bekijken enkele keren per jaar hoe de tuintjes erbij liggen, en zij beslissen
wie de tuinder van het jaar wordt, en dat wordt op de Algemene Ledenvergadering bekent
gemaakt.
Vaste contactpersonen onderhoud / klachten complexen A, B en C:
A. Bazen en C. Bal
voor complex A
W. van Lenten en H. van Dam
voor complex B
J. van Gulik en D. v.d. Broek
voor complex C
Algemeen e-mail adres: kgb-dirksland@live.nl
Website vereniging: www.kgb-dirksland.nl
De vereniging is ook op Facebook te vinden!
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Voorwoord door de voorzitter
Beste mede tuinders,
We kunnen ons geen koudere start van het nieuwe tuinseizoen voorstellen.
Zelden ben ik zolang, gehuld in winterkleding richting Volkstuinen gegaan. De aanhoudende
vorst, en droogte hebben veel planten verdroogt / stuk gemaakt.
Maar nu ik dit voorwoord schrijf, is het half november, we hebben ondanks de koude start een
prachtige zomer en zelfs nazomer gehad. Precies tijdens de bouwvakvakantie mooi weer, met
zelfs een warmte record! Zo zie je maar dat je niets kunt voorspellen. Ik denk dat bijna iedereen
dacht dat het “niet meer goed” zou komen? November was een natte maand, weer een record?!
Doordat we de goedkeuring van het Waterschap omtrent het afsluiten van de complexen A en C
wilden afwachten, en de datum voor de Algemene Ledenvergadering nog niet bekend was,
hebben wij voor deze keer Schoffeltje 34 en 35 samengevoegd.
Helaas zijn er ook leden ziek “geweest”, en zijn Arie den Eerzamen oud bestuurslid en Leen
Doorn complex A overleden. Wij hopen dat u in goede gezondheid verkeerd en u nog vele jaren
mag tuinieren. Voor degene die nog ziek zijn, van harte beterschap en een spoedig herstel.
Op 25 juli jl. hebben wij aan alle leden een brief gestuurd inzake het afsluiten van de complexen
A en C. U heeft daar allen positief op gereageerd, via e-mail of antwoordstrookje.
Ook waren er leden die graag een sleutel zouden krijgen. Wij hebben alle gegevens verzameld
en in een lijst verwerkt. We hebben toestemming, echter in aangepaste vorm. De dammen zijn
en blijven eigendom van het Waterschap, dus de afsluiting zal op eigen grond moeten gebeuren,
dit is mogelijk, net na de dam. U krijgt later hierover nog informatie.
Na de laatste inbraak in de container, is deze goed beveiligd met een speciaal slot. We proberen
het zo moeilijk mogelijk (liefst onmogelijk) te maken om de container open te breken.
Het bestuur ziet deze beveiliging los van de hekken.
Tussendoor hebben en houden we de dreven begaanbaar, kuilen worden gedicht en/of het
geheel wordt gevlakt. Dit om grote uitgaven te voorkomen, mede dankzij Jan Vroegindeweij.
Dit werk is erg belangrijk en de gatenkaas naar de container toe is hierdoor ook gedicht.
Houd u wel alstublieft rekening met uw snelheid, dit om schade aan de dreven te voorkomen.
Ook dit jaar hebben er leden een tuin opgezegd, hieronder de afmeldingen / vrije percelen:
- Complex A: 38 en 39, 53, en 94 en als laatste 148.
- Complex C: 27 en 35 naast ons depot.
Het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op DONDERDAG 13 februari
2014. We proberen een keer deze vergadering op een andere avond te organiseren, zodat er
misschien meer leden aanwezig kunnen zijn. Mocht dit niet het geval zijn kunnen we altijd weer
terug gaan naar de dinsdag. Tijdens de vergadering zal o.a. de begroting, pacht en contributie,
en een periodieke bestuursverkiezing plaatsvinden. Tevens zal er weer een traditionele bingo
gehouden worden. We heten u van harte welkom.
Wij wensen u allen een goede winter, prettige Feestdagen en
een gezond 2014 toe.
Veel leesplezier,
Uw voorzitter, Diana van Dijk
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Ingezonden door de secretaris
Noteer alvast in uw agenda, dat de Algemene Ledenvergadering op
DONDERDAG 13 februari 2014 wordt gehouden.
Er zal die avond weer een traditionele bingo met leuke
prijzen gehouden worden.
Het is de bedoeling om in de komende maand een drain te leggen in de middendreef op
complex A waardoor bij hevige regenval het water sneller kan worden afgevoerd .
De drain komt te liggen vanaf perceel 18 langs 31, 42, 55, 66, 79 en 90 en ze wordt
aangesloten op de pvc-afvoer in de graspaden.
Het bestuur hoopt dan ook dat het wateroverlast op de dreef en de percelen aangrenzend
verleden tijd is.
De laatste weken is er bij veel tuinders ingebroken, willen degene die aangifte bij de politie
hebben gedaan een kopie naar de secretaris sturen s.v.p.?!.
Dit voor het geval de politie overdag wil komen kijken, ik dan meer informatie heb en weet
wat voor aangifte er is gedaan. Je kunt de aangifte doorsturen naar het e-mail adres van
de vereniging kgb-dirksland@live.nl
Alvast bedankt!
De vruchten zijn weer van de tuin af , dus is de tijd weer aangebroken om de tuin te
spitten of te ploegen en de rommel die men niet op de tuin gebruikt af te voeren.
Op dit moment hebben we nog 7 percelen te huur, als jullie iemand weten die graag een
tuintje wilt huren, stuur ze dan alstublieft door naar de secretaris.
Mocht u gaan verhuizen of verhuisd zijn, geef dit dan ook aan de secretaris door!
Secretaris
Daan v/d Broek
SPREUKEN
Leer in de zaaitijd, onderwijs in de oogsttijd, geniet in de winter.
Is december warm en zacht, dan is de hele winter zonder kracht.
Boeren weten dikwijls dit: bij een groene Kerst is’t met Pasen wit.
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Hete bliksem
Dit is een stamppot van appels met aardappelen. Voegt u aan het recept ook nog fijne mosterd en ham toe,
dan heet het gerecht “donder en hete bliksem”.
Doe de aardappelen samen met het zout in een ruime pan en voeg zoveel water tie dat ze net onderstaan.
Leg het pek bovenop de aardappels en verdeel de appels erover. Breng aan de kook en laat 20 minuten op
zacht vuur koken. Giet de aardappel en appels af, maar bewaar het kookvocht. Neem het spek uit de pan en
snijd het in dikke plakken. Stamp de aardappel en de appels en voeg desgewenst wat kookvocht toe om het
smeuïger te maken. Dit ligt aan het appelsoort wat u gebruikt. Proef en breng op smaak met citroensap en
eventueel nog wat zout. Leg de plakken spek op de hete bliksem.
Dit kunt u ook serveren met bloedworst en gebakken appels. Wentel per persoon 1 plak bloedworst van 1
cm dik even door de bloem en bak in hete boter. Bak daarna 1 appelschijf in dezelfde boter en leg die op de
bloedworst.
Ingrediënten:
- 750 gram kruimige aardappelen, geschild in stukken.
- 1 theelepel zout.
- 400 gram zure appels, geschild en ook in stukken.
- Dit geldt ook voor de 400 gram zoete appels.
- 200 gram gerookt spek aan 1 stuk.
- Citroensap naar smaak.
Eet smakelijk!
Janhagel
Deze hoeveelheid is precies 1 bakplaat vol.
Meng de bloem, het bakpoeder, de koekkruiden, het zout, de boter en de basterdsuiker in de
keukenmachine en draai het mengsel kort tot kruimels. Voeg zoveel van het losgeklopte ei toe dat het deeg
begint te klonteren. Druk het deeg met de hand samen. Als u geen keukenmachine hebt, kunt u het deeg
ook maken door de boter met 2 messen door de droge ingrediënten te snijden en het dan verder samen met
het ei te kneden. Laat het deeg een half uur ingepakt in de koelkast rusten. Rol het deeg op een bebloemd
aanrecht uit tot 2 ½ mm dikte. Snijd het vervolgens in 2 helften (anders is het niet meer hanteerbaar) en leg
de helften naast elkaar op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk het deeg met de rest van het
losgeklopte ei en bestrooi eerst met amandelen en daarna met de greinsuiker. Druk de amandelen en de
suiker licht aan of rol er zacht met een deegroller overheen. Bak de koekjes 20 minuten in een op 175
graden voorverwarmde oven. Snijd de nog warme koek in banen van 8 cm breed en verdeel deze
vervolgens in 4 cm brede stroken. Laat de koekjes op een rooster afkoelen.

Kerst jam
Leg 1 kilo pruimen, ontpit en gehalveerd, in een grote pan en voeg 500 gram geleisuiker speciaal, 2
kaneelstokjes en 5 gekneusde kardemompeultjes toe. Doe de deksel op de pan en laat de pruimen zo een
nacht ontdooien. Breng het geheel de volgende dag aan de kook en laat het 1 minuut flink doorkoken.
Verwijder de kaneelstokjes en de kardemompeultjes. Giet de jam in schone, hete jampotjes en draai de
deksel erop. Laat de jam volledig afkoelen. Versier daarna de deksel met “masking tape” in een gewenst
(Kerst) design.
Dit is een leuk en culinair kadootje!
U kunt dit zelfgemaakte presentje geven aan vrienden of familie.
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Goed voorbereid de winter in.
· Verzamel zaaddozen en takken, leuk voor een december stukje.
·

ABC bomen – Acer, Betula en Carpinus – bloeden sterk, snoei ze dus niet na december!

·

Maak uw gereedschap goed schoon met heet water en soda.

·

Voorkom gladde paden, verwijder met schoonmaakazijn mos en algen. En strooi scherpzand over de paden uit,
dit is net zo effectief als zout en milieuvriendelijker.

December is een prima plantmaand; de aarde blijft nog lang op temperatuur, waardoor heesterwortels na planten
snel haarwortels maken en zich hechten. Dit geeft in het voorjaar een enorme groeispurt.
Ook kunnen in december de laatste bollen in de grond, bollen wortelen en groeien beter in losgespitte grond.
Maak hiervoor een wat groter plantgat en werk de grond los. Strooi op zware klei wat klein grind op de bodem, dit
voorkomt rotten van de bollen. Plantdiepte; tel 2 bolhoogtes bij de bol op.
Van de winterharde boerenkool kunt u van het begin tot het einde van winter oogsten. Dat kan door telkens een
hele plant af te snijden, maar het is ook mogelijk om van onderaf steeds enkele bladeren te plukken en de planten
door te laten groeien. In een zachte winter gaat de ontwikkeling dan langzaam door en als in een strenge winter de
groei stilstaat, zal de kool zich in het voorjaar nog verder ontwikkelen. Dan is oogsten tot eind maart mogelijk;
daarna zullen de kolen gaan doorschieten.
Biologische voeding hoeft niet duur te zijn, is wel lekker en is ook beter voor iedereen. Dat is de boodschap van
www.biobudget.nl met veel recepten en achtergrondinformatie.
Winterklaar
De winter is bij uitstek geschikt om de indeling van de moestuin aan te passen. Een kasje of platte bak kan neergezet
of verplaatst worden. De indeling van de bedden en de ligging van de paden kunt u aanpassen en zo nodig kan ook
een schutting, houtwal, heg of andere afrastering geplaatst worden. Door die laatste activiteiten wordt de tuin minder
winderig.
Het is tijd om de fruittuin te ordenen voor de winter. Gevallen blad laat u bij voorkeur liggen, dat is prima voeding.
Blad composteert sneller wanneer u er met een mulchmaaier overheen gaat. Vinasse strooien bevordert dit proces;
wat houtas werkt ook. Rond de stammen / wortelhals houdt u de grond schoon. Het kaler worden van de velden
verhoogt de aantrekkelijkheid van uw erf voor wild. Bescherm daarom jonge fruitbomen of fruitstruiken, waarvan de
bast nog geen schorslaag heeft, tegen hazen en konijnen. Druiven kunnen gesnoeid worden omdat de sapstroom stil
ligt.
Als u een teeltplan voor de moestuin gaat maken voor het komende seizoen is de belangrijkste vraag; welke
groenten wil ik wanneer en in welke hoeveelheden gaan oogsten? Van daaruit gaat u terugkijken naar wanneer u dan
moet zaaien en planten en in welke hoeveelheden. Een voorbeeld; 10 kilo sperziebonen die in september klaar
moeten zijn voor de diepvries, hebben als zaaitijd begin juni, er is 4 vierkante meter oppervlakte nodig en 40 gram
zaad van een ras als bijvoorbeeld Parfaco. Op die manier werkt u van gewenste opbrengst naar benodigde
hoeveelheid zaad. En dat zaak kan natuurlijk nu al besteld worden.
In de winter is het heerlijk om binnen snel kiemende groenten te telen. De tijd tussen zaaien en oogsten is kort en de
teelt levert een smakelijke en gezonde verse groente op. Geschikt zijn spruitkool, bloemkool, witte kool, veldsla,
vroege zomerprei, radijs, wortelen, spinazie, snijsla, steeksla, kervel en tuinkers.
IJskoud de lekkerste.
Vanouds wordt gezegd dat wintergroenten als spruiten en boerenkool het best smaken als de vorst eroverheen is
geweest. Dat blijkt inderdaad te kloppen. De belangrijkste oorzaak van de betere smaak is gelegen in de manier
waarop de plant zorgt voor “antivries” in de cellen. Zoals met zout het vriespunt van water op de weg kan worden
verlaagd, doen de koolplanten dat met suikers.
Ze vormen uit zetmeel extra suikers om daarmee te voorkomen dat de plantencellen kapot vriezen.
Die suikers zorgen er ook voor dat de spruiten en de boerenkool daarna lekkerder smaken.
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Afhankelijk van de groei kan gedurende de winter veldsla onder glas geoogst worden. Bij het oogsten kunt u de
rozetjes van bladeren in hun geheel oogsten of losse blaadjes afsnijden. In het laatste geval ontstaan nieuwe blaadjes
en kan later nogmaals geoogst worden. Zorg ervoor dat de plantjes niet te dicht op elkaar groeien of te grote bladeren
krijgen, want dat kan gemakkelijk rot ontstaan.
Bij bloemkool denkt u wellicht niet meteen aan planten in december. Toch is er een speciale glasteelt waarbij de
jonge bloemkoolplanten zo rond Kerst in een koude kas uitgeplant worden. De oogst daarvan valt rond eind
april / mei. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de bloemkool het niet te warm krijgt. Dus veel luchten is
noodzakelijk. De rassen voor deze teelt zijn die van het vroege type die ook voor de eerste zaaisels in februari / maart
worden gebruikt, zoals het Mechelse type.
Astma is lastig en niet leuk. Vooral in de Kersttijd wanneer kerstgroen flink kan prikkelen. De geur die de naalden
verspreiden kan allergische reacties als benauwdheid, rode ogen en verstopte neus geven. De Nordmannspar geeft
geen of weinig klachten. Ook houdt hij zijn naalden veel langer vast.
Wintertijd … Verzameltijd
In de tuin zijn er in het teeltseizoen altijd diverse hulpmiddelen nodig. Die zijn mooi in de winter al te verzamelen,
zodat ze alvast klaar liggen. Denk bijvoorbeeld aan:
- Kleine stokjes om zaaibedden en rijen te markeren en als steunmateriaal bij de opkweek.
- Grote stokken van enkele meters lang om stokbonen aan te telen.
- Plastic of houten kistjes om plantjes in op te kweken.
- Plastic of aardewerk bloempotten en zelfs wc-rolletjes om planten in op te kweken.
- Materiaal om vogels af te weren, zoals oude cd’s of linten van aluminiumfolie.
- Plastic flessen of buizen om ringen van te knippen die, geplaatst om jonge plantjes, de slakken tegenhouden.
Knoflook in de winter
In de herfst geplante knoflook is, mits er gekozen is voor een geschikt ras, in principe winterhard. Bij strenge, kale
vorst echter, dus zonder sneeuw op de planten, is het toch aan te raden om wat extra bescherming te bieden. Dat kan
door rietmatten, dekens of folie over het bed aan te brengen. Let wel ook op wateroverlast, want daar kan knoflook
slecht tegen en dan kunnen de planten wegrotten. Dus zorg in ieder geval ook voor goede ontwatering.

DECEMBER
December komt van het Latijnse woord voor “tien”, namelijk decem, en was voor het jaar 153 voor Christus de
tiende maand van het jaar. Aangezien december vaak koud is, en kerstverhalen zich altijd afspelen in besneeuwde
decors, denken mensen bij december vooral aan winter. Toch valt de maand voor tweederde in de herfst die
astronomisch gezien op 21 september begon en die duurt tot en met 20 december.
Zoals het algemene weer in Nederland kan ook december uiterst wisselvallig verlopen. In 1911 bijvoorbeeld was er
geen sneeuw en vroor het ook niet. In 2010 echter, waren er maar liefst 21 dagen met sneeuw. In dat jaar was de
bijnaam van december – de sneeuwmaand – helemaal op zijn plaats.
De andere bijnaam, namelijk donkermaand kan altijd. Want uitgedrukt in aantal uren daglicht zijn in december de
dagen kort en de nachten lang. Op 21 december is de winterwende, de kortste dag van het jaar.
Ook bekend is december als Sylvestermaand. Dat houdt verband met Sylvesteravond hetgeen synoniem is voor
oudejaarsavond. De Sylvester in deze heeft betrekking op paus Sylvester die jarig was op 31 december.
Oud en nieuw-gerechten
Oliebollen en appelflappen zijn nu de oud- en nieuw lekkernijen bij uitstek. Vroeger at men spekdikken, duivekaters
en kniepertjes. Een spekdik is een kleine pannenkoek. Het werd vooral in Groningen en Oost-Friesland gegeten.
Spekdikken worden gemaakt met een beslag van stroop, eieren, roggemeel en spek. Een duivekater is een ovaal, zoet
witbrood. Het wordt niet in een bakvorm gebakken maar op een plaat. Kniepertjes hebben iets weg van stroopwafels
maar dan zonder stroop. Het zijn dunne, zoete, harde, knapperige wafels.
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MARETAK
Maretak of mistletoe blijft in de winter groen. Het is een oud gebruik om tijdens de jaarwisseling takjes op te hangen.
wie eronder staat, mag gekust worden. Boeren hingen vroeger takjes aan de balken in de stal om zo de mare, ofwel
heksen en spoken, te verjagen zodat het vee vruchtbaar bleef. Maretak is eigenlijk helemaal geen plant maar een
halfparasiet. Hij leeft in bomen en heeft daarbij een voorkeur voor appelbomen al schuwt hij populieren niet. Met de
gastheer, beter gezegd gastboom, deelt hij de sapstroom. De wilde variant is beschermd maar de plant wordt
tegenwoordig ook gekweekt.
JANUARI
Deze maand is vernoemd naar Janus, een Romeinse god. Deze god had twee gezichten die de zon en de maand
verbeeldden. Daarom was hij de god van alle begin en voor alles wat een ingang kan zijn, zoals deuren en poorten.
Januari wordt ook wel genoemd: de louwmaand of wolfsmaand.
Louwmaad is hetzelfde als looimaand. In de winter, als er voor mensen buiten niet veel te doen was, gingen ze
binnen aan de slag. Een van de karweitjes die ze dan uitvoerden, was het looien van leer.
De bijnaam wolfsmaand stamt uit vroeger tijden toen er nog wolven in Nederland rondliepen. In het hart van winter,
als er sneeuw lag en de sloten bevroren waren. Kwamen hongerige dieren uit de bossen tevoorschijn om op
boerderijen vee te verschalken. Andere namen zijn ijsmaand of hardmaand, vanwege de kou.

Draagt januari een sneeuwwit kleed, dan is de zomer zeker heet.
Heeft januari koude en droge dagen, dan zal in februari de sneeuw u plagen.
Sneeuw op het gazon? Loop er dan niet lukraak overheen omdat het gras eronder dan beschadigd. In het voorjaar
geeft dat gele plekken die moeizaam weer herstellen. Laat sneeuw op planten en struiken liefst liggen, het doet dienst
als isolerende deken en beschermt zo tegen de vorst. Als planten en heggen dreigen te bezwijken onder de vele
sneeuw, dan is afschudden wel wenselijk.
De hele maand is geschikt om fruitbomen, struiken en planten te snoeien. Doe dit alleen niet als het vriest, maar als
het een dag of wat iets zachter is.
Een druif terugsnoeien kan nog tot half januari. Daarna komt de sapstroom op gang. Dan nog gaan snoeien vergroot
de kans dat de plant “doodbloedt”.
Ook kun je in januari de nestkastjes schoonmaken. Nog even en de vogelparen gaan alweer op zoek naar een
nestelplek.
FEBRUARI
De naam februari is afkomstig van de Romeinse god Februus, die ging over de onderwereld. Bij de oude Romeinen
was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening, de februa. Heel vroeger waren er tien maanden en
bestond februari niet. Toen de Romeinen het jaar gingen verdelen in 12 maanden, knoopten ze er januari en als
laatste februari aan vast. Dat was dus de laatste maand van het jaar. Pas in het jaar 456 werd januari de eerste en
februari de tweede maand.
Februari heet ook wel de sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand of regenmaand. En regenen kan
het, in 1877 bleef het deze hele maand slechts 1 dag droog. Sprokkelmaand heeft niets te maken met hout
sprokkelen. Het woord is in dit geval een verbastering van sporkelen dat springen betekent. Dit heeft betrekking op
het verspringen van het aantal dagen, eens in de vier jaar. Vanwege dat verspringen, werd februari ook wel
schrikkelmaand genoemd. Men spreekt ook wel van kortemaand, omdat het de kortste maand van het jaar is.

Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.
Is februari nat en koel, juli is dan heel zwoel.
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Tijden van zonsopkomst en – ondergang
In december van 8.25 op tot eind december 8.48 uur
Zonsondergang 1 december 16.32 uur tot laatste dag van december om 16.38 uur.
Januari opkomst van 8.48 uur tot en met de 31e 8.22 uur opkomst.
De zon gaat op de 1e januari om 16.39 uur onder en aan het eind van deze maand om 17.26 uur.
Februari opkomst 8.20 en aan het eind van de maand 7.28 uur.
De zon gaat onder op de 1e dag van deze maand om 17.28 en op de 28e 18.18 uur.
Maart 7.26 uur opkomen van de zon, en 31 maart 7.18 uur,
het zonnetje gaat op 1 maart om 18.19 uur onder en op de 31e om 20.12 uur.

De zomertijd gaat in op 30 maart 2014.
Nationale feest- en gedenkdagen van 2014
Oudejaarsdag 31 december - Nieuwjaarsdag 1 januari
Goede Vrijdag 18 april
1e Paasdag 20 april - 2e Paasdag 21 april
Koningsdag 26 april
Dodenherdenking 4 mei - Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaartsdag 29 mei
1e Pinksterdag 8 juni - 2e Pinksterdag 9 juni
1e Kerstdag 25 december - 2e Kerstdag 26 december

Leuke uitjes
Varkensmuseum
Wie dol is op varkens, mag varkensmuseum ’t Rundal in Eersel N-Br. niet overslaan. Deze boerderij is een moderne
varkenshouderij in vol bedrijf, maar tevens museum, kijkboerderij en speelplaats. Bezoekers kunnen onder meer
rondkijken in de moderne stallen met hedendaagse varkens, maar er zijn ook landbouwdieren en stallen van vroeger
te zien.
Schadewijk 23
5521 NN Eersel N-Br.
Tel. 0497-516391
www.kijkboerderij.nl
Openluchtmuseum De Duinhuisjes
Boerderijen in de duinen?
In Rockanje staan ze. Tussen 1850 en 1910 werden ze hier gebouwd voor kleinschalige tuinbouw. Nu kunt u er in de
volledig authentiek ingerichte huisjes rondkijken in het sobere leven van de duinboer.
Duinstraat 18
3253 NK Rockanje
Tel. 0181-485336
www.westelijk-voorne.nl
Pluimveemuseum
De vraag wie er eerder was, het kip of het ei, wordt hier niet beantwoord. Wel is er van alles te zien en te leren over
de pluimveehouderij. Hoe zit een kip in elkaar, welke rassen zijn er, hoe vaak legt een kip een ei, geven witte kippen
alleen maar witte eieren en wat eet een kip zoal? Met als topattractie een oude veilingklok die het nog echt doet en
waarmee bezoekers zelf mee kunnen doen aan een eierveiling zoals die er vroeger zoveel waren.
Nederlands Pluimveemuseum
Hessenweg 2A
3771 RB Barneveld
Tel. 0342-400073
www.pluimveemuseum.nl
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Wegens verandering van tuininrichting bied ik mijn schuurtje Gratis aan.
Conditie:
In goede tot redelijke staat
Afmeting:
l x b 3.88 x 2.65 m
Nokhoogte:
2.70 m
Goothoogte:
1.82 m
Inhoud:
ca. 12 m3
Bijzonderheden: Demontabel (4 wanden en 1 dak element van singles) zie foto.
Voorwaarden: Zelf demonteren en afvoeren op nader overeen te komen tijdstip.
Te bevragen bij: Rinus Koppejan, Bromelia 3 Dirksland Tel: 0187-602326

’t Schoffeltje redactie:
Diana van Dijk – van Oostende
Philipshoofjesweg 58
3247 XS Dirksland
Telefoon: (0187) 63 28 94
e-mail: diana.pastel@online.nl

Al uw inzendingen worden online gezet en op Facebook geplaatst. Mocht er ook een
Schoffeltje uitkomen, dan wordt het daarin ook onder de aandacht gebracht!
Algemeen e-mail adres: kgb-dirksland@live.nl
Website vereniging: www.kgb-dirksland.nl
De vereniging is ook op Facebook te vinden!
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