Niet goed zichtbaar in de mail bekijk hier de webversie

Plantjes dag 2018
Beste tuinders,
Dit jaar werd de plantjes dag op Complex D georganiseerd, dankzij de vrijwilligers lag dat er
keurig bij.
Heel fijn was dat de weersomstandigheden het mogelijk maakten de paddenpoel als centrum
van de dag te kiezen.
Vanaf 9 uur hebben de bestuursleden daar de tafels en banken opgezet, zodat het spektakel
om 10 uur van start kon gaan.
Er was een ruim aanbod aan planten: kool, tomaten, paprika, courgette, pompoen enz. en
zakjes zaad van o.a. de vergeten groenten schorseneren, pastinaken en een onbekende;
palmkool. Een heel gevarieerd aanbod dus en voor elk wat wils.

Gelukkig was er veel belangstelling, door de circa 60 aanwezigen werd veel geruild,
weggegeven, gepraat, gelachen en overlegd. Gezellige drukte is een term die de ochtend goed
omschrijft.

Uiteraard was er ook dit jaar weer de jaarlijkse verloting met 3 gelukkige prijswinnaars, die met
een bloemetje of leuk cadeautje naar huis gingen.
In het kader van ons 40 jarig jubileumjaar was er voor kinderen een kleurwedstrijd
georganiseerd. Een zeer toepasselijke tekening kon worden ingekleurd. Helaas bleef de
belangstelling beperkt tot 5 inzendingen, gelukkig kon er wel een bank mee gevuld worden.

Voor alle deelnemers (van 3 tot 9 jaar) was er een prijs: een leuke insecten determineer set als
2e t/m 5e prijs en een plastic kweekbak als hoofdprijs.

Koek en zopie waren ruim voorhanden en zoals elk jaar waren door onze “catering vrijwilligster”
heerlijke snacks bereid.
Al met al een heel geslaagde dag, waarvoor veel dank verschuldigd is aan allen die hebben
meegeholpen er een succes van te maken en uiteraard ook aan de bezoekers. Fijn dat jullie er
allen waren. Tot volgend jaar.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@volkstuinenwbd.nl
toe aan uw adresboek.

