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Contributie  & Tuinhuur 2019
  Als het goed is, is een paar weken geleden de factuur voor de tuinhuur 

van 2019 op je deurmat beland. Even ter herinnering: de tuinhuur 
moet vóór 1 mei voldaan zijn. 

Heb je moeite om het bedrag in één keer over te maken? 
Neem dan contact op met Fred Kerkhof voor 

een eventuele gespreide betaling!



GOUWD!
Beste tuinders,

En alweer is er een jaar voorbij. Een jaar waarin wij als vereniging langzaam aan het 
veranderen en verjongen zijn. Als bestuur proberen wij de puntjes op de i te zetten 
door de tuincontroles en regels beter en consequenter te handhaven. Inmiddels 
hebben verschillende tuinders daar ook kennis mee gemaakt, doordat ze brieven 
hebben ontvangen dat hun tuin er niet goed onderhouden bij lag. En helaas hebben 
wij door slecht onderhoud ook een aantal mensen moeten ontzetten. Dat is zeker 
niet de opzet, maar als er elke keer te weinig tijd is om een tuin te onderhouden, 
bezorg je je medetuinders overlast en dat is niet de bedoeling. Er zijn een aantal 
vrijwilligers die deze controletaken op zich hebben genomen (zij kunnen nog 
versterking gebruiken!!! Dus meld je aan aub) en die dit ook consequent uitvoeren 
en daar is het bestuur heel blij mee. 

Verder proberen we het complex De Gouwen zo netjes mogelijk te maken. Er is 
veel snoeiwerk verricht om de bosschages zo te laten bestaan dat je er overheen 
kan kijken, iets wat mogelijke vandalen minder kans geeft. Aan de noordzijde van 
het complex zijn we bezig om de bosschage opnieuw aan te planten en - net als 
langs de andere delen van het complex - een ruimte te creëren waar je tussendoor 
kunt lopen. Dit betekent dat er nog een aantal struiken zullen moeten worden 
weggehaald.

Wij als bestuur hebben ons afgelopen jaar onder meer beziggehouden met 
de afhandeling van De Laren, privacywetgeving, vervanging van een oude 
opslagcontainer, onderzoek naar vernieuwing van de kantine, de toekomst van de 
vereniging en wat te doen met de ruiltuin.

Allereerst gaat de ruiltuin veranderen in een ruilkas. Half februari zal een nieuwe kas 
worden geplaatst achter de huidige kantine. We gaan ervan uit dat dit makkelijker 
voor iedereen bereikbaar is en dat er dan ook meer mensen zijn te vinden die even 
de handen uit de mouwen willen steken.

De nieuwe, op dit moment nog blauwgekleurde container is door vrijwilligers 
voorzien van een binnenzijde en het ligt in de bedoeling dat daar een nette 
werkplaats gemaakt gaat worden. Het is nog niet allemaal gereed, maar er wordt 
hard aan gewerkt.

Helaas is er ook ingebroken, zie verderop in de Gouwd een uitgebreider stukje 
hierover, en hebben we moeten besluiten de containers in het vervolg met grote 
hardstalen sloten te beveiligen. Deze sloten hebben we speciaal laten vervaardigen, 
zodat het bijna ondoenlijk is om in te breken. Daarnaast zijn we aan het bekijken of 
het financieel haalbaar is om een beveiligingssysteem aan te schaffen. 

Ik wens jullie allemaal een geweldig goed tuinjaar toe!

Amy van Diest-Schuddeboom - Voorzitter
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Koning winter doet zijn werk! Tekst: Nelleke van den Boom

Eindelijk een beetje kou. Onkruid vriest kapot en ook de slakken krijgen een slag te 
verwerken. Laat de vorst nog maar even blijven, wellicht pakt deze ook nog de in de 
grond levende larven van de Coloradokever aan. Misschien wel ijdele hoop, want 
de vorst gaat niet heel diep de grond in, maar het nageslacht van de Coloradokever 
zit wel diep in de grond! De vorst zal omgespitte kluiten grond zachter maken en 
dus straks beter te bewerken. Vorst geeft nu alleen maar voordeel en dat terwijl 
nog niet zo heel lang geleden de nachttemperatuur flink boven nul lag. 

De in het vorig tuinseizoen geteelde aardappelen, uien en knoflook begonnen al 
met uitlopen. Nu moet je ze goed beschermen tegen de vorst. Kachel aan in de 
schuur en zorgen dat de temperatuur niet onder nul komt. Hetzelfde geldt voor de 
dahlia’s... goed beschermen tegen de vorst! Aardappelen die te veel kou moeten 
ondergaan, krijgen een zoete smaak en dat smaakt niet echt fijn bij een portie 
sperziebonen met gehaktbal, dus zorg dat de temperatuur niet onder nul zakt!

Wat te telen dit seizoen?
Uit de zaadlijsten kunnen we nog voldoende keuzes maken. Wat gaan we dit 
seizoen telen? Die bonen waren wel erg lekker en iets anders viel wellicht tegen. De 
droogte en de hitte van 2018 waren daar soms ook wel debet aan. De tuinbonen 
en blauwschokkers hadden het moeilijk door de warmte, dus ga zo snel mogelijk 
zaaien in de kas, maar bescherm de zaaibakken wel tegen de muizen. Tuinbonen 
en blauwschokkers kunnen goed tegen kou, dus zaaien kan nu heel goed! De 
inkoop heeft vast wel zakjes zaad op voorraad of wellicht levert de zaadleverancier 
binnenkort je bestelling af. Let goed op de datum, dat staat bovenaan het zakje. Het 
zaad is beperkt houdbaar en oud zaad zal dan onregelmatig en slecht ontkiemen. 
In Nederland is zaad kort “houdbaar”, daarentegen in Frankrijk is het zaad nog 
jaren kiemkrachtig. Let daarop bij aanschaf. 

Welk aardappelras?
Een bintje is heel erg lekker, maar erg 
gevoelig voor de aardappelziekte. Dus als je 
veel tijd hebt om de planten in de gaten te 
houden en direct kunt ingrijpen en rooien bij 
ziekte: lekker die bintjes! Frieslander is ook 
een lekkere aardappelsoort, maar let ook 
op voor de phytoftera! Iets bijzonders is de 
paarse truffelaardappel. 

Een paar rijtjes poten, is de moeite waard om te proberen. Kies vooral ook voor 
biologische soorten die resistent zijn tegen de aardappelziekte. Deze kun je langer 
in de grond laten zitten en worden niet ziek. Wat wil je nog meer!?



GOUWD!

Snoeien doet groeien Tekst: Selma Gordijn

Op 10 en 24 november gaf Nico Verlaat en cursus snoeien 
voor de leden van de vereniging. Hij liet ons in de praktijk 
zien hoe er gesnoeid moest worden en vertelde daarbij 
wanneer en waar dat nodig is. 

Snoeien is nodig om een boom te verjongen en dat is met 
name voor fruitbomen nodig. Van belang is dat er licht en 
lucht bij alle takken kan. Dat wil zeggen, dat van takken 
die elkaar kruisen of vlak langs elkaar lopen er eentje moet 
worden gesnoeid. Als er drie nieuwe takken naast elkaar 
zijn gegroeid moeten er twee worden weggeknipt. 
En snoeien doe je altijd schuin zodat er geen water in de ‘wond’ kan blijven 
liggen.

Het moment waarop gesnoeid kan worden is per boom of struik verschillend. 
Druiven moeten bijvoorbeeld in de zomer worden gesnoeid, tijdens het 
groeiseizoen. Vooral niet in de wintermaanden en zeker niet als de zon schijnt. 
Zorg ervoor dat er geen blad tussen de trossen en de zon is. Haal dubbele takken 
ertussenuit en bind de andere takken goed op. 

Ook een walnoot wordt in de zomer (eind juni) gesnoeid. Bramen en frambozen 
worden gesnoeid nadat de vruchten zijn verdwenen. De takken die vrucht hebben 
gedragen worden heel kort gesnoeid en de nieuwe loten (bij de framboos zijn 
die vaak lichter van kleur) moeten blijven staan; zij gaan het volgend jaar vrucht 
dragen. Andere fruitbomen, zoals appel en kers, 
kunnen in de herfst worden gesnoeid. Struiken 
zoals de buddleia worden in het voorjaar tot op 
kniehoogte gesnoeid.

Bij het snoeien moet er goed worden gekeken naar 
de vorm van de boom. Er zijn bomen met een lage 
stam, met een halfstam en met een hoogstam (die 
zijn vaak geënt). Zorg ervoor dat dunne uitlopers 
aan stam en takken, die ontstaan zijn door een 
overvloed aan water (zogenaamde waterloten), worden verwijderd. Zij kosten 
de boom energie die beter elders gebruikt kan worden. Lange takken kunnen 
worden ingekort.

Bij deze willen we Nico nogmaals hartelijk danken voor zijn leerzame snoeicursus!
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MISDAADGOLF treft vereniging

Diefstal van o.a. gereedschappen en kruiwagens
Helaas is er afgelopen maand tot twee keer toe ingebroken in onze opslagruimten 
achter de kantine en heeft het complex bezoek gehad van een aantal vandalen. 
Ook bij het complex De Wierden is er ingebroken. 
De eerste keer was dat in de nacht van 9 op 10 december. Twee containers die 
altijd afgesloten worden met discussloten zijn opengebroken. De discussloten 
lagen op de grond en er zijn vooral elektrische gereedschappen meegenomen. 
Tevens was er geprobeerd om bij de derde container in te breken, maar dat was 
niet afgemaakt.

Uiteraard hebben wij de politie ingeschakeld en hebben wij proces verbaal 
opgemaakt. De politie stelde ons tot 27 december een bewakingssysteem ter 
beschikking om te kijken of ze toch nog terugkwamen.
Op 27 december heeft de politie het bewakingssysteem weer opgehaald en in de 
nacht van 27 op 28 december hebben de inbrekers opnieuw toegeslagen en zijn er 
wederom drie containers opengebroken. De schade was nu vele malen groter dan 
de eerste keer: bijna alle accumachines, elektrische machines, zoals kettingzagen, 
streamers, heggenscharen, slijpmachines enzovoort, maar ook lasapparatuur en 
meerdere kruiwagens zijn gestolen. Ook nu weer werd de politie ingeschakeld 
natuurlijk. 

Inmiddels hebben we van de eerste inbraak van de politie in Almere via een kijkdag, 
waar de gestolen spullen zijn uitgestald, één machine teruggekregen. De rest van 
de spullen werd niet teruggevonden. 

Voor de tweede inbraak zijn we door de politie in Naarden benaderd om te komen 
kijken, omdat ze daar goede aanwijzingen hebben dat er machines bijzitten die 
mogelijk van de vereniging zijn. De meeste van onze gereedschappen worden door 
de vrijwilligers van een kenmerk voorzien en als zodanig kunnen ze door de politie 
worden herkend.  
In de nacht van 31 december zijn er vandalen op het complex De Gouwen 
geweest en hebben, vooral op het D-platform hier en daar huisjes opengebroken 
of gewoon de deuren opengezet. Ook is er bij diverse mensen klein gereedschap 
meegenomen. En in de nacht van 15 op 16 januari was de keetwagen op het 
complex De Wierden aan de beurt. Er wordt hier weliswaar niets vermist, maar ook 
hier is sprake van een behoorlijke materiële schade.

Alles bij elkaar een behoorlijke schadepost en treurige omstandigheden waar we in 
Almere blijkbaar aan zullen moeten wennen.



GOUWD!
Nieuwe ruilkas
Zoals we al in de vorige Gouwd hebben gemeld, heeft het bestuur besloten om 
de ruiltuin op te heffen en deze te vervangen voor een ruilkas. Het idee van een 
gemeenschappelijke ruilplek, waar voorgekweekt wordt en voor leden overbodige 
planten geruild kunnen worden, is iets wat zeer gewaardeerd wordt door de leden 
en om deze reden willen we dit in stand houden. 

Inmiddels is er een gloednieuwe kas besteld en deze wordt half februari geplaatst 
op het grasveld achter de kantine. Hierdoor is het mogelijk om eenvoudig toezicht 
te houden en geïnteresseerden snel te bedienen vanuit de kantine. Het wordt een 
redelijke grote kas, waardoor we met meerdere mensen tegelijk aanwezig kunnen 
zijn. Tevens gaan we experimenteren om de warmte van de kas te gebruiken voor 
het verwarmen van ons onderkomen. Kortom, er staat veel te gebeuren in 2019!

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het team van ruilkas-vrijwilligers en ben je 
hier een paar uurtjes per week voor inzetbaar? Je bent van harte welkom!
Meld je dan aan via: vtvdegouwen@outlook.com. 

Oproep aan wachtlijstleden
De afgelopen maanden hebben wij weer verschillende nieuwe leden mogen 
begroeten. Helaas konden wij niet iedereen direct een tuin aanbieden, en daarom 
is er een wachtlijst. De afspraak is dat de wachtlijstleden benaderd worden zodra 
ze in aanmerking komen voor een tuin. Helaas blijkt dat een lastige opgave: 
diverse aspirant-tuinders zijn heel moeilijk bereikbaar zowel via de telefoon als 
via de mail. Ook zijn er mensen die niet op hun afspraak verschenen. 

Ben je meerdere keren niet bereikbaar, dan beland je onderaan de wachtlijst. 
Met andere woorden: zorg dat je bereikbaar bent en kom je afspraak na! 
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De ruiltuin gaat verkassen !!

Kantine in een vereniging
De laatste maanden zijn er vraagtekens gerezen omtrent het functioneren van 
onze kantine. 

De vraag staat centraal: “Waarom heeft een vereniging een kantine?”

De meerderheid van onze leden en bestuursleden is van mening dat een kantine 
in eerste instantie een faciliterend karakter heeft. Het belangrijkste is dat een 
tuinder op de momenten dat hij of zij op de tuin aan het werk is, de mogelijkheid 
heeft om koffie/thee of een andere verfrissing te halen en dat er gebruik kan 
worden gemaakt van de toiletruimte. De kantine moet vooral niet gezien worden 
als horecavoorziening. 

Omdat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de openingstijden van de 
kantine willen wij nogmaals herhalen dat de kantine alleen open is op woensdag 
en zaterdag tot 17.00 uur. Dat betekent dat de laatste ronde om 16.45 uur 
plaatsheeft en dat bezoekers geacht worden uiterlijk 17.15 uur het pand te 
verlaten.

Mochten jullie op andere dagen de vrijwilligers aan het werk zien, dan 
betekent dit nog niet dat de kantine dan geopend is. Als vereniging kunnen 
wij de vrijwilligers niet ook nog belasten met het openhouden van de kantine. 
Bovendien hebben wij hier veel te weinig vrijwilligers voor.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn druk bezig de kantine een andere vorm en 
inhoud te geven. Hoe een en ander eruit gaat zien, zullen wij de komende 
maanden uitwerken en via de Gouwd naar de leden communiceren.

Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat de toiletruimte zoveel mogelijk toegankelijk 
is. Op het moment dat de vlag uithangt, kun je er terecht voor een grote of kleine 
boodschap.

Heb je opmerkingen en/of 
vragen hieromtrent dan kun je 
terecht bij:
vtvdegouwen@outlook.com



GOUWD!

           Ovenschotel van aardpeer
(Vegetarisch recept)

 
In de moestuinkalender op pag. xx staat deze (vergeten) knolgroente beschreven 
die je gemakkelijk zelf kunt kweken. 
Gekookt geeft het een ietwat weeïge smaak die doet denken aan artisjok, daarom 
heet deze groente in het Engels ‘Jerusalem artichoke’. Jamie Oliver heeft er ooit 
dit heerlijke recept voor gepubliceerd. Hij zal het vast niet erg vinden dat we dit 
van hem ‘lenen’. 

Benodigdheden:
- 1 kilo aardperen
- 2 sneetjes wit of bruin brood of paneermeel
- Sap van 1 citroen
- 2 à 3 teentjes knoflook
- 300 ml crème fraîche
- Geraspte Parmezaanse kaas
- Tijm (vers of gedroogd)
- Olijfolie, peper en zout

Verwarm de oven voor op 220 graden. Vet een ovenschaal in met olijfolie. Leg de 
boterhammen zo’n 4 minuten in de voorverwarmde oven en verkruimel ze daarna. 
Je kunt ook kant-en-klaar paneermeel gebruiken. Schil de aardperen, snij ze in 
repen van ½ tot 1 cm dik en doe ze in een kom. Giet het citroensap erbij. Pel en 
hak de teentjes knoflook en voeg dit toe. Hak de verse tijm en doe de helft bij de 
aardperen. Doe de helft van de Parmezaanse kaas en de crème fraîche bij het 
mengsel, roer goed en schep in een ovenschaal. Meng de broodkruimels, de rest 
van de tijm en de overgebleven Parmezaanse kaas met wat peper en zout naar 
smaak. Strooi het broodkruim over de aardperen en sprenkel er een beetje olijfolie 
over. 

Bak de aardperen ongeveer 30 minuten in de 
voorverwarmde oven. Het gerecht is klaar wanneer 
de aardperen zacht zijn en de broodkruimels mooi 
goudbruin. 
Lekker om te serveren in combinatie met een 
groene salade.

Eet smakelijk!
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Geneeskrachtige kruiden in de tuin Basilicum
Niets is leuker dan een hoekje van je moestuin in te richten als kruidentuin. 
Kruiden zijn niet alleen heerlijk in gerechten, ze hebben vaak ook bloemen waar 
je vlinders en insecten een plezier mee doet. Veel kruiden hebben bovendien een 
geneeskrachtige werking. Deze keer: Basilicum.

Het kruid basilicum maakt deel uit van 
de lipbloemenfamilie. Het van oorsprong 
Aziatische plantje is tegenwoordig vooral 
bekend om haar toepassingen in de 
Italiaanse keuken. Het kruid heeft zijn 
naam gekregen uit het oude Griekenland; 
‘Basileus’ betekent koning, daarom wordt 
het ook wel koningskruid genoemd. 

Basilicum is een vaste, eenjarige plant die houdt van warme omstandigheden. 
Aan het eind van de zomer maakt basilicum kleine, geurige paarswitte 
bloemetjes. Als je hem goed verzorgt, kan de plant bijna een halve meter hoog 
worden. 

Basilicum is een sterk geurend kruid. De plant bevat etherische oliën met sterke 
antioxidante en antivirus-eigenschappen. Niet voor niets wordt ze al eeuwenlang 
geroemd om haar geneeskrachtige werking tegen reuma, bronchitis, griep, 
verkoudheid, koorts, maagzweren, oorpijn, epilepsie, hartziekten, buikpijn en 
overgeven. In India wordt het gebruikt als supplement tegen stress, astma en 
diabetes. 

De bladeren zien er een beetje uit als verse babyspinazie, maar onderscheiden 
zich door een sterke nootmuskaatachtige smaak. Daarom is het ook een populair 
kruid in de keuken; de smaak past bijvoorbeeld heel goed bij tomaten, vandaar 
de Italiaanse Salate Caprese. Maar het is ook heel lekker in tomatensoep of 
pastasaus. Roer er een paar verse blaadjes doorheen zodra de pan van het vuur 
is. Laat ze niet te lang meekoken. Een wat minder bekende culinaire suggestie 
is de combinatie met (citrus)fruit in bijvoorbeeld een fruitsalade. Ten slotte: wij 
kennen basilicum vooral als belangrijkste ingrediënt voor pesto.

Naast de ons bekende felgroene soort zijn er varianten als citroenbasilicum, rode 
en Thaise basilicum. Rode (paarse) basilicum smaakt iets sterker dan de groene. 
Thaise basilicum heeft iets van anijs en dragon.



GOUWD!
Schema werkbeurten 2019
Alle tuinders worden geacht om drie keer per jaar aan een algemene werkbeurt 
deel te nemen. Naast het onderhouden van je eigen tuin, moet ook het algehele 
aanzien van het complex er goed en verzorgd uitzien. Dit gezamelijk onderhouden 
is ook gezellig. Je leert andere tuinders kennen en je kunt ervaring uitwisselen en 
problemen bespreken.

Op het complex De Gouwen zijn de werkbeurten op zaterdagmorgen van 10.00 
uur tot 12.30 uur. Kom ruimschoots op tijd, dan heb je nog tijd voor een kopje koffie 
voordat er gezamenlijk aan de slag wordt gegaan. De leiding van de werkbeurten 
heeft van tevoren vastgesteld wat deze ochtend de hoogste prioriteit heeft. Hij 
verdeelt het werk en gereedschap. Ook na het werk is er ruimschoots gelegenheid 
om na te praten onder het genot van een hapje en/of drankje.

In het schema hieronder kun je zien wanneer jouw platform aan de beurt is.

Platform A  Platform B
16 februari  9 maart
11 mei  1 juni
7 september  21 september

Platform C  Platform D
30 maart  13 april
22 juni  13 juli
5 oktober  2 november

Complex De Binnenhof 
6 april, 8 juni, 14 september en 12 oktober

16 november inhaalwerkbeurt alle platforms

Het werkbeurtenschema 2019 hangt ook in de kantine.

Deze werkbeurten zijn verplicht, maar er zijn situaties denkbaar waardoor leden 
niet aan deze verplichting kunnen voldoen. In overleg met het bestuur kan dan een 
oplossing worden gezocht. Mocht er geen geldige reden kunnen worden overlegd, 
dan moet de werkbeurt een van de eerstvolgende keren worden ingehaald. In 
het uiterste geval kan het bestuur besluiten om de tuinder aan het eind van het 
tuinseizoen een boete op te leggen.

Zet ze alvast in je agenda!
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Moestuinkalender februari en maart
Wat is er in het winterseizoen in de tuin te doen aan werkzaamheden? Wij 
haalden de belangrijkste tips naar boven, met dank aan www.tuinen.nl . 

Februari
Nu is de tijd om de zaaibedden te 
plannen en in te richten. Voordat je dit 
doet moet je even nagaan wanneer het 
de laatste keer was dat je de grond van 
mest of compost hebt voorzien. Het 
spreekt vanzelf dat een goede oogst 
afhankelijk is van een vruchtbare, losse 
grond. Spit compost of (minstens 3 jaar 
oude) stalmest door de aarde en hak 

harde kleikluiten in kleine stukjes. 

Planten of zaaien
Februari is nog te grillig om al planten in de volle grond te zetten. Er is een 
uitzondering: de aardpeer oftewel topinamboer. Deze wortelknol kun je nu al in 
de grond poten en je hebt er in de rest van het jaar nauwelijks omkijken naar. 
Bovendien is het een heerlijke (vergeten) groente, zoet van binnen én glutenvrij. 
De smaak wordt door sommigen omschreven als ‘artisjok met een nootachtige 
smaak’. Eerder in deze Gouwd vind je een heerlijk recept.

Voor sommige tuinders is het nog wat vroeg, maar velen kunnen niet wachten 
met voorzaaien. Je kunt het beste beginnen met de kasplanten zoals tomaten, 
aubergines, paprika’s, pepers en komkommers. Bedenk hierbij wel dat zaailingen 
onder te warme omstandigheden heel snel groeien. Hierdoor ontwikkelen ze 
zwakke stengels en zijn ze minder goed bestand tegen het omplanten. 

Ongeduldige tuiniers kunnen ook al hun erwten en tuinbonen voorzaaien. Dit 
zorgt voor een betere opkomst en een vroegere 
oogst. Bovendien kun je er bij de erwten 
wormstekigheid mee voorkomen.

Wintergroenten oogsten
Door het langzaam opwarmen van de grond is 
het nu de hoogste tijd om de laatste winterharde 
groenten te oogsten. Kolen gaan snel 
doorschieten en krijgen daardoor een bittere 
smaak. 



GOUWD!

Workshop Moestuin 2019
Op 23 februari wordt er een workshop gehouden in de kantine vanaf 10:00 uur

Uitleg over indeling van de tuin, bemesten, zaaien, opkweken en planten 
Aanmelden via e-mail of in de kantine.

Cursusleider Nico Verlaat

Maart
Hebben de tuinkriebels nog niet toegeslagen? Nu is wel de tijd om 
langzamerhand uit je leunstoel te komen, want er moet werk verricht worden. De 
zaaibedden kunnen gereedgemaakt worden. Hark ze aan voor mooie, fijne grond. 
Sommige planten kunnen al worden ingezaaid. Denk aan: spruitjes, raapstelen, 
radijs, rapen, snijbiet, spinazie, tuinkers, herfst- en winteruien, wortelen, 
kapucijners, doperwten, peultjes, postelein en prei.

 

(Voor)zaaien
In maart is het ook tijd om te gaan voorzaaien. Zet de bakken het liefst op een 
zonnige plek in de vensterbank. De volgende planten kun je nu voorzaaien: 
andijvie, aubergine, kervel, komkommer, broccoli, koolsoorten, paprika, pepers, 
peterselie, postelein en prei



Op je tuin staan 
meestal beide 
planten in elkaars 
buurt…

VOLKSTUINVERENIGING 
”DE GOUWEN”
Opgericht 26 oktober 1989

Adres clubgebouw: 
Tuingouw 1, 1352 GZ  Almere Haven 
Telefoon 06 30 688 982VO
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Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 
18 mei. 
We beginnen om 14.00 uur, maar iedereen is welkom 
vanaf 13.30 uur. 

Mocht je een agendapunt willen inbrengen, mail die 
dan vóór 1 april naar: vtvdegouwen@outlook.com 
of met een brief aan het bestuur.


