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Van de Redactie door Harrold Gunnink: 

2020 was al een moeilijk jaar en 2021 is er helaas niet beter op geworden voor de 
meesten.  
Nog steeds herhaaldelijk in lockdown, maar gelukkig houden de meeste tuinders zich 
nauwgezet aan de regels.   
Ook het grote verlies van onze voorzitter Nico, die plotseling overleed, is een zwarte 
bladzijde. Nogmaals veel sterkte aan zijn familie en vrienden. Wij zullen hem nooit ver-
geten.  
Laten we hopen dat 2022 een mooi tuinjaar gaat worden. Hopelijk kan de kantine zo-
veel mogelijk weer open om de gezamenlijke band te blijven versterken.  
Ondanks de moeilijke periode wens ik iedereen een goed en gezond nieuwjaar.  
Harrold 
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Anna van Steijn over Nico door Ton Reijman 

“Nico was niet iemand om op een stoel te zitten”, zeg 
zijn vrouw Anna.  
Nico overleed op 13 september 2021, vlak nadat hij aan 
tafel was gaan zitten na het maaien van het gazon.  
Ik spreek Anna op woensdag 22 december. 
”Elke dag was hij bezig op zijn tuin. Hij was gek op bloe-
men en vooral bloembollen. Hij kon daar echt van ge-
nieten.  
Zijn tuin bij Ons Buiten was niet zijn eerste tuin. We be-
gonnen”, zegt Anna, “in de jaren tachtig op een tuin aan 
de Oosterduinweg, maar die werd opgedoekt toen de 
villa’s gebouwd werden.  
Daarna hadden we een tuin in Vijfhuizen en vervolgens 
een tuin aan de Schipholweg. We huurden er een stuk 
land van boer van de Peet.  
Daar moesten we vertrekken toen de grond was overge-
nomen door eerst Makkelie en later door Oosteinde. We 
hebben toen een tuin genomen bij Ons Buiten.  
Later kwam er echter een stuk grond vrij vlakbij 
Oosteinde en daar hebben we de laatste jaren gezeten. 
Nico had altijd wat te doen, ook al had hij diverse kwa-
len. Hij was gedeeltelijk afgekeurd en daardoor werkte 
hij nog maar halve dagen en kon hij ‘s middags zijn 
gang gaan op de tuin.  
In april gingen we er naartoe en in oktober kwamen we 
er vandaan.  
Hij was gek op zijn kinderen en op zijn kleinkinderen. 
“Was er iets aan de hand of had je wat nodig, opa re-
gelde het wel.” 
Door zijn grote ervaring als tuinder werd hem gevraagd 
om voorzitter van Ons Buiten te worden.  
Dit heeft hij vanaf 2013 met veel energie gedaan. Twee-
maal is hij met grote meerderheid herkozen.  
De onzekere toekomst van de vereniging was een grote 
zorg voor hem. Hij stak veel tijd in het onderhouden van 
de contacten met de gemeente.  
Maar het liefst was hij toch aan het tuinieren. Het was zijn lust en zijn leven. 
Anna: “Jij hebt je winkeltje en daar geniet je van, zei Nico altijd, en dat hoop ik nog wel 
een tijdje vol te houden”.  

 

  
  

Nico van Steijn 
Voorzitter ATV Ons Buiten 2013-2021 
 

 
Geboren te Zijpe, 13 april 1953 
Overleden te Haarlem, 13 september 2021 
 
Zijn vader had een bloemenwinkel en ging, 
toen Nico 10 jaar was, werken als hovenier 
in Haarlem. Achter het Drostegebouw had 
zijn vader een kas om plantjes voor te kwe-
ken. 
Nico heeft de land- en tuinbouwschool ge-
volgd en ging werken bij Hout & Plantsoen. 
Daar kreeg hij geen vaste aanstelling en 
dus vertrok hij om te gaan werken bij Hei-
demaatschappij (later Arcadis) op de licht-
drukkerij.  Toen naar Hoofddorp en bij Ca-
non tot aan zijn pensioen in 2018. Hij had 
er toen 49 werkzame jaren opzitten. 

Nico en Rook Bouman, oud-voorzitter 



 

 

Van de Voorzitter Alice Taylor 

Beste tuinders, 
 
Na een bewogen 2021 waarin Corona wederom roet in het eten gooide, willen wij 
graag vooruitkijken naar positievere tijden. 
 
Maar niet voordat wij stilstaan bij het verlies van onze Nico.   
Nico heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging en deed dit met veel enthousi-
asme en toewijding voor het complex. Wij missen hem heel erg. Wij danken hem voor 
zijn inzet voor Ons Buiten.  
 
Door het wegvallen van Nico is er ruimte gekomen voor een nieuwe voorzitter, een po-
sitie waar ik lang over nagedacht heb. Vooral omdat ik het belangrijk vind dat deze po-
sitie met dezelfde toewijding wordt uitgevoerd als dat Nico dat deed. 
Ik heb besloten om mijzelf verkiesbaar te stellen omdat de tuin een hele belangrijke 
plek inneemt in mijn leven, maar ook in dat van velen met mij. 
Onze tuinen zijn een toevluchtsoord, een letterlijke voedingsbron voor onze lichaam 
en geest. Een plek waar je tot rust komt of juist actief bent. Een plek waar je de vruch-
ten van plukt, mensen ontmoet, elkaar helpt en je hoofd leegmaakt. 
Ons Buiten is een plek die nooit mag verdwijnen, omdat het mens en dier zoveel 
brengt. 
Juist deze aspecten willen en moeten wij laten zien, de verbinding met elkaar en de 
diversiteit aan mensen, planten en dieren. Dat zal dan ook o.a. één van mijn belang-
rijkste taken en doelen zijn. Zorgen dat Ons Buiten nóg meer draagvlak krijgt en zo’n 
plek in de stad inneemt dat het niet meer weg te denken is. 
Ik en de rest van het bestuur hopen dat jullie daar een rol in willen spelen om samen, 
met elkaar, Ons Buiten te laten bloeien. 
Alice Taylor 
 

De hop 

 
 
 



 

 

Tuin 100 door Iris Cox 

 
Een plek waar nieuw leven ingeblazen moet worden.  
Waar iedereen zich welkom voelt en uiteraard een plek met een educatieve doelstel-
ling.  
Waar de kinderen, zowel binnen als buiten, onder de overkapping, lekker aan de slag 
kunnen met hun eigen projectjes. 
Knutselen, vogelhuisjes timmeren, stekjes laten groeien en nog veel meer. 
 
Ook de tuin gaat aangepakt worden. We gaan dit veranderen in een voedselbos.  
https://www.ivn.nl/voedselbosjes 
 
Samen gaan we dit tot een bloeiende plek maken, waar je gezellig onder de schaduw 
van de bomen kan relaxen, maar je bent ook altijd welkom om de handen uit de mou-
wen te steken.  
Een plek van ons allemaal waar we samen iets moois van gaan maken! 
 
Alle ideeën zijn welkom! 
Groetjes, Iris Cox tuin 35 
  

https://www.ivn.nl/voedselbosjes


 

 
 

   Van de Penningmeester Bianca Bok 

 
 
Beste tuinders, 
 
Ik wil beginnen om mijn medebestuurder Nico van Steijn te bedanken voor de zeer 
prettige samenwerking de afgelopen 2 jaar. Ik heb intensief met hem samengewerkt 
en hij wordt ernstig gemist door mij. 
Eindelijk kan ik jullie schrijven als gekozen penningmeester. Ik vervul deze rol nu al 2 
jaar met heel veel plezier. De boekhouding is helemaal bijgewerkt.  
Als we de volgende ALV hebben, kan ik ook de cijfers van 2021 aan jullie presenteren. 
Zodra de boeken helemaal gecontroleerd zijn, zal ik deze weer laten controleren door 
de kascommissie.  
Het saldo op de bankrekening is een mooi bedrag. Dit komt omdat alle oude 
openstaande facturen zijn geïnd en ook mede omdat er door Corona niet veel 
activiteiten hebben kunnen plaats vinden.  
De tuinders betalen steeds vaker netjes hun contributie, water en elektra rekeningen 
op tijd.  
Dat scheelt mij een hoop tijd om achter de betalingen aan te gaan. Ik kan dan mijn tijd 
besteden aan allerlei andere bestuurlijke taken die er altijd zijn.  
Hopelijk kunnen we in 2022 weer meer activiteiten gaan doen op het plein, zodat we 
elkaar weer meer gaan zien.  
Elke tuinder die vragen heeft over de financiën kan dit altijd doen op de 
zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur. Ik ben dan altijd te vinden op kantoor. 
 
Ik wens iedereen een erg mooi tuin seizoen en tot ziens op Ons Buiten. 
Bianca Bok 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 Tekst tijdens de ALV uitgesproken namens het bestuur door Bianca Bok  

Beste tuinders,  

Ik wil jullie van harte welkom heten op deze Algemene leden vergadering. Deze is wat 

anders dan normaal. Zoals jullie misschien gemerkt hebben, kunnen jullie niet praten. 

Dit is uitgeschakeld. Mocht er iemand zijn die wat wil zeggen, dan kan ik deze active-

ren. De chat functie is wel beschikbaar, dus als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie 

deze daar stellen.  

Ik ben blij dat jullie met zo velen aanwezig zijn. De vergadering is opgezet om een 

nieuw bestuur te vormen na het overlijden van Nico. Ikzelf was nog niet officieel geko-

zen door de leden, dus is alleen Sandra een gekozen bestuurslid. Na het wegvallen 

van Nico heeft Gerard van den Berg zijn functie overgenomen als ad-interim, dit om 

alle lopende zaken te kunnen oppakken. In de afgelopen maanden hebben we meer-

dere mensen benaderd voor de functie van voorzitter. Vele tuinders hebben deze am-

bitie niet, maar gelukkig hebben we Alice Taylor bereid gevonden om deze rol op zich 

te nemen. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. Er zijn veel dingen tot stand ge-

komen.  

1. Er is een nieuwe procedure voor tuinkeuringen. Deze staat op de website. De 

controle wordt strenger, waarmee we hopen dat de gemeente ons eerder een 

contractverlenging zal geven. 

2. We hebben het afgelopen jaar 2 tuinders hun lidmaatschap opgezegd en deze 

tuinen zijn inmiddels ook weer verkocht aan nieuwe leden. 

3. Er is voor elke tuin een dossier aangemaakt. Daarin worden alle relevante za-

ken opgenomen. Hier wordt ook gedocumenteerd wat de staat van de tuin is en 

of deze goed wordt onderhouden. 

4. We hebben in samenwerking met Rijnland het waterpeil van het gemaal aange-

past. Dit heeft er nu al voor gezorgd dat vele tuinen minder water overlast on-

dervinden. We zijn nu met Rijnland in gesprek over het baggeren van de sloten 

en het verwijderen van asbest op de tuinen. Hierover volgt snel meer informa-

tie. 

5. We hebben een aantal tuinders een uiterlijke datum gegeven om hun tuin op 

orde te hebben. Mocht dit op die datum niet lukken, zullen ook deze lidmaat-

schappen worden beëindigd.  

6. Sinds 8 januari hebben we tuin 100 weer in eigen beheer. Iris Cox heeft de co-

ordinatie op zich genomen om hier weer een leuke plek van te maken. Zij kan 

altijd vrijwilligers gebruiken. Je kan je altijd hiervoor opgeven via het bestuur. 

7. De wateraansluitingen hebben een nieuwe plek op het terrein gekregen. Deze 

bevind zich nu achter de kassen. Er is door Jan Knook een mooi gebouw neer 

gezet, zodat het makkelijker is om erbij te kunnen. 

8. Anna’s tuinwinkel is verplaatst. Er is een mooie overkapping en huisje ge-

bouwd. Zij kan vanuit deze leuke plek weer veel tuinders ontvangen. 

9. We zijn bezig om een inventarisatie te maken met achterstallig onderhoud. Dit 

zal het komende jaar opgepakt worden. 

10. We hebben een hele mooie nieuwe website gekregen. Deze is gemaakt door 

Daan van Dijk, dank hiervoor. 



 

Er is dus veel gebeurd en gedaan het afgelopen jaar. Veel mensen hebben hun vrijwil-

lige bijdrage gegeven aan de vereniging. Wij zijn altijd blij met tuinders die hun vrije tijd 

spenderen om ons te helpen. 

Nu verder naar vandaag. We gaan vandaag dus alleen het bestuur kiezen en de finan-

ciën goedkeuren. Deze zijn afgelopen dinsdag per mail verstuurd, maar deze zijn ook 

als document toegevoegd op deze site. 

Straks krijgen jullie de vragen voor de kandidaten, begroting en financiën 2020. Hier 

kun je JA of NEE aanklikken. Het bestuur krijgt dan alleen een overzicht te zien met 

hoeveel ja en nee er zijn gegeven, de namen zullen niet weergegeven worden. 

Uitslag van de verkiezingen: 

Alice Taylor 55 ja, 6 nee 
Bianca Bok 59 ja, 2 nee 
Gerard van den Berg 59 ja, 2 nee 
Jeroen Schneiders 58 ja, 3 nee 
 
Conclusie: we hebben weer een 5-koppig enthousiast bestuur. 
 

 

Halloween door Ingrid 



 

  



 

 
 

 

Lief & Leed 

Wanneer er wat te vieren is (bijvoorbeeld een jubileum of 

trouwpartij), maar ook als het om een ernstig zieke gaat of 

nog erger een overlijden, laat het dan weten aan het bestuur 

via een e-mail of een briefje in de brievenbus. Jaqueline van 

Norden zorgt dan voor een passend bloemetje.         
   

Verbouwing van de kantine door Harrold 

 

 

 

 

 

 

Er is een nieuwe kantinebeheerder: Huseyin Gurkan. Hij zal samen met zijn vriendin 
de kantine gaan draaien.  
Een goed begin met een nieuwe uitstraling van onze kantine. Er is in de kantine een 
hele nieuwe laminaat vloer gelegd. Huseyin hoopt dat als het seizoen in april weer be-
gint, iedereen gezellig op het terras een drankje komt drinken. 
Goed bezig!!  



 

 

 

Keuren van de tuinen  

In oktober 2021 zijn alle tuinen nagelopen door het bestuur. Iedere tuin heeft een 
algemene brief gekregen via de mail. Iedereen die iets aan zijn tuin moest doen, heeft 
een persoonlijke brief ontvangen. In januari 2022 hebben de tuinkeurders alle tuinen 
nagelopen die een persoonlijke brief hadden ontvangen. Gelukkig waren er veel tuinen 
waar verbetering was. Helaas nog niet alle aangeschreven tuinen. Deze hebben 
opnieuw een persoonlijke brief ontvangen. Al deze brieven komen in het dossier van 
de eigenaren van de tuin. Het is namelijk belangrijk om een goed verzorgde tuin 
vereniging te zijn. Zeker omdat we als vereniging nog lang op deze plek willen blijven 
zitten. Dus de vraag aan alle tuinders om hun tuin netjes te houden. Als je geen tijd 
meer hebt om de tuin te onderhouden, kun je altijd de tuin verkopen. Er staan genoeg 
gegadigden op de wachtlijst. 
 
Vanaf april 2022 zal er elke maand een zaterdag de tuinen worden gekeurd. Het is de 
bedoeling dat je tuin toegankelijk is voor de keurders. Zorg dus dat je die zaterdag op 
je tuin bent als je een hek met een slot hebt. Kunnen de keurders niet op de tuin 
kijken, dan krijg je meteen een eerste waarschuwing. 
De keurders geven hun bevindingen door aan het bestuur. Het bestuur zal dan een 
persoonlijke brief versturen naar de leden. 
 
De mooiste tuin krijgt de titel Tuin van het jaar  
 
 
     

Genieten!!!  Geschreven door Marc Bok 

Hallo allemaal, ik ben Marc van tuin 103, een recreatieve tuinder. Heerlijk klussen aan 
ons huisje, terwijl mijn vrouw het onkruid zit te wieden in de tuin. Gezellig met de 
buurtjes in de avond een wandeling maken over het complex. Een gezellig praatje pot 
tijdens de zaterdagochtend koffie en bij de tuinbeurten met een kopje koffie in de 
hand. Een praatje maken bij de tuinwinkel. Verse eitjes scoren bij Anna of Molina.  
Visite ontvangen op de tuin, van familie en vrienden. Even een drankje, of een fout pa-
tatje met snack doen bij de kantine. Of een avondje doorzakken met de buurtjes, als 
we in het weekend gezellig op de tuin blijven overnachten.  
 
Maar ook deze winter ben ik “bezig” op en rondom onze vereniging. Ik struin markt-
plaats af voor nieuw (gratis) meubilair voor in het kantoor. Het is voor mij een sport om 
iedere ochtend heel vroeg, of juist in de avond heel laat, op marktplaats de nieuwste 
gratis advertenties te bekijken. Je staat er versteld van wat mensen allemaal gratis 
weggegeven. Een mooi bureau met bureaustoel. Een prachtige tafel met comfortabele 
stoelen voor in kantoor. Als ik daar dan zo mee bezig ben en hier en daar wat spullen 
ophaal en naar de tuinvereniging breng, komen mij geregeld dingen ter ore. 
Soms leuk of hilarisch, maar ook verdrietige dingen. Het “leven” op de tuin is zo divers, 
ik geniet ervan.  



 

Wij samen, met “ons” allen, dragen zorg voor een fijne en ontspannen sfeer op ons tui-
nencomplex. Iedereen wil op zijn of haar eigen manier genieten van het eigen tuintje, 
maar ook van het gezamenlijke gedeelte van ons complex.  
Niemand wil verkassen omdat de gemeente eventuele plannen heeft met het gebied 
waar onze tuinvereniging al jaren is gevestigd. Iedereen is voor behoud van onze plek, 
waar we zo heerlijk van genieten.  
Niet alleen de leden, maar ook ons bestuur is altijd al geweest voor het behoud van 
deze plek. Daar zullen wij met z’n allen dan ook voor strijden wanneer dat ooit weer 
nodig zou zijn. Samen! Hand in hand! 
Iedereen op ons complex is verknocht aan zijn tuin. Ieder op zijn eigen wijze, geeft in-
vulling aan de manier waarop hij of zij hiervan optimaal geniet. De één doet het met 
bloemen en een heerlijk huisje om in te toeven en de ander met sperziebonen met een 
schuurtje voor het gereedschap. Als je er maar van geniet! Want het leven is al zo ge-
haast en druk. De baas op het werk eist al genoeg van ons. Dus de nodige ontspan-
ning is meer dan welkom in ieders leven.  
Het Journaal en de kranten staan vol met ellende rondom van alles wat niet goed gaat 
in de wereld. Daarom heb ik ook geen TV op mijn tuin. Ik ontsnap uit het gekonkel van 
de wereld op mijn tuin. Ik wil geen stress ervaren op de heerlijke buitenplek die ik sa-
men met mijn vrouw heb gecreëerd. Ik wil daarvan enkel en alleen maar genieten!  
Van genieten word je heeeeeeeel oud! Daar ben ik van overtuigd. Het zal vast ook ooit 
wel eens wetenschappelijk zijn bewezen. 
  
En natuurlijk zijn er overal (en dus ook op onze vereniging) regels waar we ons aan 
moeten houden. Maar hey…… zolang we dat allemaal “gewoon” doen, is er niets wat 
ons ervan weerhoudt om lekker te genieten.  Als iedereen lekker positief is en zelf de 
regels van ons complex eens doorleest, zodat niemand jou erop hoeft te wijzen, zijn 
we al een eind op weg. Het geneuzel rondom een te vormen bestuur, wegens het plot-
seling overlijden van onze voorzitter; ik kan daar heel goed zonder! Het zal wel goed 
komen denk ik dan. Ik maak mij zo min mogelijk druk om zaken, die uiteindelijk toch 
allemaal wel weer op hun pootjes terecht komen. Ik ga er namelijk vanuit, dat iedereen 
op onze tuinvereniging het beste voor heeft met alles wat met ons complex te maken 
heeft. Zolang we vertrouwen op elkaar, genieten met elkaar en praten met elkaar….  
Zolang we ervoor waken om niet met vingertjes te wijzen naar elkaar, zal alles goed 
komen.  
We doen dit samen!  
Het is “ONS buiten”, van ons allemaal dus!  
 
Marc. 



 

          Werkbeurten 2022 

Per tuin zijn er drie tuinbeurten. Deze staan achter het tuinnummer. 

tuinnr datum datum datum tuinnr datum datum datum 

1 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 90 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

2 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 92 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

3 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 93 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

4 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 94 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

7 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 95 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

8 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 96 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

10 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 97 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

11 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 99 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

12 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 101 2-4-2022 4-6-2022 13-8-2022 

13 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 104 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 

14 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 106 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 

16 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 107 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 

17 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 108 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 

18 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 109 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 

19 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 110 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 

20 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 111 9-4-2022 11-6-2022 20-8-2022 

21 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 112 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

23 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 113 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

24 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 114 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

25 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 115 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

26 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 116 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

28 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 118 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

29 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 119 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

30 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 120 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

32 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 121 16-4-2022 18-6-2022 27-8-2022 

33 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 122 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 

34 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 124 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 

35 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 125 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 

36 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 126 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 

37 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 127 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 

38 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 128 23-4-2022 25-6-2022 3-9-2022 

42 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 132 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 

43 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 135 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 



 

44 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 136 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 

46 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 137 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 

49 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 139 30-4-2022 9-7-2022 10-9-2022 

51 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 140 30-4-2022 9-7-2022 17-9-2022 

53 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 141 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 

54 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 142 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 

56 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 143 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 

58 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 144 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 

59 7-5-2022 16-7-2022 24-9-2022 146 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 

60 7-5-2022 16-7-2022 24-9-2022 148 7-5-2022 16-7-2022 17-9-2022 

61 14-5-2022 23-7-2022 24-9-2022 150 7-5-2022 16-7-2022 24-9-2022 

63 14-5-2022 23-7-2022 24-9-2022 153 14-5-2022 23-7-2022 24-9-2022 

65 14-5-2022 23-7-2022 24-9-2022 156 14-5-2022 23-7-2022 24-9-2022 

67 14-5-2022 23-7-2022 1-10-2022 157 14-5-2022 23-7-2022 24-9-2022 

68 14-5-2022 23-7-2022 1-10-2022 158 14-5-2022 23-7-2022 1-10-2022 

69 14-5-2022 23-7-2022 1-10-2022 159 14-5-2022 23-7-2022 1-10-2022 

70 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 161 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 

71 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 162 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 

72 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 163 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 

73 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 166 21-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 

74 21-5-2022 30-7-2022 1-10-2022 167 21-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 

75 21-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 171 29-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 

76 21-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 172 29-5-2022 6-8-2022 8-10-2022 

77 21-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 173 29-5-2022 6-8-2022 8-10-2022 

78 21-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 174 29-5-2022 6-8-2022 8-10-2022 

79 21-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 177 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

80 28-5-2022 30-7-2022 8-10-2022 179 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

84 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 180 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

86 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 181 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

86A 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 182 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

87 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 183 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

88 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 184 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022 

89 29-5-2022 6-8-2022 15-10-2022    
Ter info:    
De werkbeurt begint om 9.30 uur. Aanmelden van 9.00 uur tot 9.20 uur. Wees op tijd!    

Graag afmelden door een mail te sturen naar het bestuur. 

Er zijn dit jaar 2 inhaal dagen: 12 & 26 november 2022.  

Boete staat op € 75 per keer! Hiervoor krijg je aan het eind van het seizoen een factuur. 

N.B. 70+ en vrijwilligers zijn vrij van werkbeurtplicht.  
 



 

Open hele jaar op zaterdag 

van 9:30  t/m 12:00 

(Met mooi weer ook open op woensdag en zondag van 13:30 t/m 16:00) 
  



 

  



 

 

. 

Speciaal wordt gezocht naar iemand die de drukapparatuur kan hanteren, die in de 
bestuurskamer staat. 
Dan kunnen er ook enkele exemplaren van het Buitenblaadje worden uitgedraaid. 
Neem aub contact op met het bestuur. 


