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         Eikenbladeren 

Daar liggen we dan. Heel gezellig allemaal bij elkaar. 
We proberen ons warm te houden. Maar de 
aftakeling gaat door. We hadden toch zo’n mooie 
herfstkleur. Maar sinds we de takken verlaten 
hebben gaat het er steeds rampzaliger voor ons uit 
zien. Het wordt natter en kouder. En de fut is er uit. 
Wat afgelopen voorjaar zo geweldig begon kreeg in 
het najaar een abrupt einde. De hele zomer hebben 
we genoten van warmte en dat deed ons goed. 
Geweldig was het in het voorjaar bij het ontluiken 
van de knop, waarin we de hele winter in opgesloten 
zaten. We snoven de frisse lucht en menig vogel heeft 
bij ons in de buurt gebivakkeerd.  
Nu is het over en uit. We gaan het mee maken, we 
zullen langzaam tot stof overgaan. We gaan het tegen 
werken zolang we kunnen. Het woord compost 
willen we niet horen. Daar hadden onze voorgangers 
het ook al over toen zij ons verlieten. Maar wij, 
Amerikaanse eikenbladeren, gaan daar voorlopig 
niet aan meewerken. We zagen bij ons afscheid van 
de takken dat er nieuwe knoppen waren ontwikkeld 
en zelfs dat er knoppen waren bij gekomen. Die 
gaan het komende voorjaar dezelfde procedure 
volgen. Zoals dat in de onze natuur gebruikelijk is, in 
lente zomer en herfst. Het was een geweldig seizoen.  

               Cees 

Paden Grifthoek 
Beste tuinders van de Grifthoek,  

Zoals u misschien al gezien hebt, zijn de paden 
voorzien van een fijne split laag. Er is nog een 

behoorlijke restant over. Het bestuur heeft besloten 
om deze aan te bieden aan de leden die hiervoor 

belangstelling hebben. Voor elke kruiwagen wordt  
�5,- gerekend. Graag bij de Tuincommissie de 

Grifthoek melden hoeveel u nodig hebt.  
Het split ligt bij de ingang!

Noodoproep 
Het bestuur zit met de handen in het haar!  

Wij zijn al enige tijd op zoek naar een 
penningmeester. Per 1 januari stopt Art Timmer als 

penningmeester en tot op heden is nog niemand 
bereid gevonden die dit op zich wil nemen. Wie kan 

ons uit de brand helpen? We zijn anders genoodzaakt 
dit uit te besteden wat veel geld gaat kosten en 

consequenties voor ons als leden met zich 
meebrengt. Bent u degene die onze vereniging 

hiermee kunt ondersteunen, neem dan contact op 
met het secretariaat VAT Zeist of met Jan van Geffen 

of Art Timmer.
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Kerststukjes maken 
Zoals u weet is ons zeer gewaardeerde bestuurslid Piet Baars onlangs overleden.  
Het bestuur heeft besloten dat deze activiteit, die Piet altijd met enthousiasme  

verzorgde, in ieder geval dit jaar niet plaats zal vinden.  
Er wordt nagedacht over een ander soort activiteit voor volgend jaar rondom de kersttijd.

Het bestuur VAT Zeist  
wenst  

 haar leden  
fijne kerstdagen  

en  
een gelukkig en gezond  

Nieuwjaar toe!

Inleveren kopij 
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! 

VAT Zeist  
aanhanger lenen?

Neem dan telefonisch contact op met  
Gerard Hörchner - Telefoonnr: 030-69 50 119 

 *** NIET E-MAILEN ***

Nieuwjaarsreceptie 
Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie  

Deze vindt plaats op zaterdag 4 januari 2020  
van 15:00-17:00 uur in het verenigingsgebouw ‘De Grifthoek’.

Vergeet u niet om het hek achter u dicht te doen nadat u op het complex bent gekomen.  
Dit ter voorkoming van vandalisme of ontvreemding van eigendommen!

mailto:secretariaat.vat.zeist@gmail.com
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In 2020 gaan we samen met de inkoopcommissie een paar data invoeren waar de mogelijkheid wordt 
aangeboden om planten, zaden en/of meststoffen te kopen. 

Tevens is er een informatiestand waarin je advies kan krijgen over bijvoorbeeld bemesting en snoeien. 
Natuurlijk is er koffie en thee aanwezig. 

Dit jaar zijn er geen tuindiensten in de maanden januari en december.  
Wel vragen wij vrijwilligers voor het snoeien van bomen en struiken. 

De tuindiensten staan onder begeleiding van Willem van Ginkel & Will Stuivenberg - tel: 0615241099 
Op de dagen dat de winkel open is, staat er koffie/thee tafel klaar en is er een mogelijkheid om advies of 
informatie te krijgen bijvoorbeeld over bemesting e.d. 

Schema tuindiensten 2020 
Aanvang 9.00 tot 12.00 uur 

Zaterdag 08-02-2020 tuinnummers 01 tot en met 09 

Zaterdag 14-03-2020 tuinnummers 10 tot en met 16A 
   
Zaterdag 18-04-2020 tuinnummers 17 tot en met 22 
  (winkel open, koffietafel en advies)                                

Zaterdag 09-05-2020 tuinnummers 23 tot en met 28A 
  (winkel open, koffietafel en advies)                                          

Zaterdag 13-06-2020 tuinnummers 29 tot en met 34                                                                                                      

Zaterdag 11-07-2020 tuinnummers 01 tot en met 09 

Zaterdag 08-08-2020 tuinnummers 10 tot en met 16A 

Zaterdag 12-09-2020 tuinnummers 17 tot en met 22 

Zaterdag 10-10-2020 tuinnummers 23 tot en met 28A 

Zaterdag 14-11-2020 tuinnummers 29 tot en met 34 

Tuindiensten 2020 - Grifthoek
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