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VAT Zeist Nieuwsbrief
NUMMER5 5 APRIL 2019 

Onze website “Vat Zeist” is 
hard aan een update toe. Wij 
verzoeken u met ons mee te 

denken en eventuele 
onjuistheden, aanvullingen 

en achterhaalde info aan ons 
door te geven, zodat wij 
weer over een site gaan 

beschikken die anno 2019 is! 
Wilt u uw opmerkingen 

doorgeven aan 
robbroug@me.com of sturen 

naar zijn huisadres 
Bachlaan 191  
3706 BZ Zeist.  

Dank voor uw moeite! 

Het zo rond 11.00 uur 
samen koffie drinken is de 
laatste tijd wat zeldzaam 

geworden op de Grifthoek en 
dit wordt gemist. Gelukkig 
heeft ons nieuwste ‘Lid van 

Verdienste’ Bob van 
Doesburg zich bereid 

verklaard om bij droog weer 
de koffie te willen verzorgen 

en wel op maandag, 
woensdag en vrijdag om 
10.30 uur, na de bekende 

bel! 
Fantastisch!

Jaarlijkse tentoonstelling 
Het nieuwe seizoen start weer, zoals gebruikelijk houden we dan onze jaarlijkse 
tentoonstelling aan einde van de zomer. Het bestuur nodigt u uit op 23 augustus 
2019 vanaf 14.00 uur - 19.00 uur iets in te leveren van de oogst. 

Hoe doe je dat? 
Presenteer uw bijdrage in een mandje of bord, alles is welkom. Van alle drie 
complexen zou het leuk zijn dit jaar stukjes te ontvangen! Wie weet valt u in de 
prijzen. Na 19.00 uur komen 2 keurmeesters om te beoordelen wie de gelukkigen 
zijn. Zaterdag bent U allen welkom met vrienden en bekenden vanaf 11.00 uur 
om het resultaat te aanschouwen. Na 16.00 uur kan je de oogst ophalen.  

Beoordeling in 15 categorieën : 
  1 Blad en koolgewassen.  
  2 Vrucht gewassen. 
  3 Wortel gewassen. 
  4 Peulgewassen.  
  5. Fruit. 
  6 Aardappelen.  
  7 Chrysanten groot bloemig. 
  8 Chrysanten klein bloemig. 
  9 Pot Chrysanten. 
10 Overige potplanten. 
11 Overige bloemen. 
12 Werkstukken gemengd. 
13 Bloemstukken gemengd. 
14 Kinderinzending. 
15 Siergewassen. 
 
 Tot slot: neem de uitdaging aan, breng iets in laat zien wat we als vereniging 
samen kunnen doen in Zeist! 
 
 Piet Baars

TUINBORREL 

Op de Molenbosch 

Molenweg te Zeist 

(namens Activiteiten 
commissie)

1
WANNEER? 

Zaterdag, 
7 september 2019 

vanaf  
15:00 uur 

(noteer dit in uw agenda)

2
NEEMT U IETS 

MEE? 
Geef dit door aan Ans 

Bergwerff 
(ansbergwerff@hetnet.nl) 

of  
Chris v.d. Waard 

(cvanderwaard@hetnet.nl)
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Aanhanger lenen?  
Waarschijnlijk weet misschien iedereen dat onze vereniging in het 
bezit is van een aanhanger. Deze staat gestald in een overdekte 
plaats op het terrein van de Grifthoek. Het beheer ligt bij de heer 
Gerard Hörchner. De aanhanger is beschikbaar voor de 
tuincommissies en natuurlijk voor alle leden. 
Er zijn hieraan wel spelregels verbonden! Als je de aanhanger wilt 
gebruiken (lenen), dan dien je eerst telefonisch een afspraak te 
maken de beheerder Gerard Hörchner. Die kan dan voor je 
nagaan of de aanhanger beschikbaar op de gewenste datum. Er 
wordt dan een ophaaltijd afgesproken en wanneer de aanhanger 
weer wordt ingeleverd. Bij het ophalen van de aanhanger, denk er 
aan dat je een witte kentekenplaat meeneemt die je vastklemt 
aan de achterzijde. De aanhanger staat voor u klaar op het 
pleintje van de Grifthoek. Controleer vooraf of de rem-, achter- en 
knipperlichten netjes werkt! Er wordt van de lener wel verwacht 
dat de aanhanger weer netjes en schoon afgeleverd wordt. Indien 
er schade is ontstaan, meld dit dan netjes bij de beheerder!

VAT Zeist  
aanhanger lenen? 

Neem dan alleen telefonisch contact op 
met  

Gerard Hörchner  
Telefoonnr.: 030-6950119 
 *** NIET E_MAILEN ***

OPROEP 
Heeft u een leuk artikel voor de  

VAT Zeist Nieuwsbrief?  
Wilt u uw kennis en ervaring delen met anderen?  

Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in onze 
mailbox van het Secretariaat van VAT Zeist. E-
mailadres: secretariaat.vat.zeist@gmail.com.  

Graag foto’s of plaatjes apart meesturen! 

Groen Genieten Wijchen is hét leukste Tuinevent voor 
jong en oud. Groen Genieten Wijchen is een ware 
groen beleving! Exclusieve planten en bloemen, 
natuurlijke tuinverzorgingstips en producten, 
demonstraties, tuincafé, kinderactiviteiten, prachtige 
stands en nog veel meer. Het terrein werd opgefleurd 
met de mooiste bloemen, planten en bomen.  
Naast alle prachtige producten en culinaire 
versnaperingen werd de dag aangekleed met een 
muzikaal duo, een presentatieteam en inspirerende 
sprekers. Er was binnen én buiten genoeg te zien en 
te beleven. Een verrassende dag!
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