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Beste tuinder,
VAT bestaat 40 jaar en dat gaan we vieren. We hebben dit jaar een aantal leuke evenementen in
petto. In de aankomende tijd ga je regelmatig een jubileumnieuwsbrief ontvangen, waarin we je op
de hoogte houden van de aankomende activiteiten.
Allereerst een uitdaging: dit jaar organiseren we een tuinwedstrijd. Deze wedstrijd bestaat uit
verschillende onderdelen:
1.Alles wat in een potje of flesje past (en gemaakt is van zelfgekweekte producten)
2.Een collectie
-straatje
-5 gelijken
3.De buitenbeentjes
4.De grootste
Voor alle categorieën geldt: je mag meedoen met alles: bloemen, fruit, groente.

Bij categorie 1: het mag vloeibaar zijn
(bijvoorbeeld siroop, likeur, ketchup,
azijn), maar denk ook aan chutney,
ingelegde citroenen, groente op zuur,
noem maar op.
Wat stellen we ons voor bij categorie 2?
Bijvoorbeeld 5 perfect gelijke
sperziebonen, 20 prachtige aardbeien, 3
paprika’s van verschillende kleur, maar
even groot… de mogelijkheden zijn legio.
Categorie 3 is duidelijk: heb je een wortel met drie benen? Heeft je pompoen een tweede bult
gekregen? Is je komkommer een perfect wiel geworden? Dan ben je onze ster.
Categorie 4 is ook niet moeilijk: je mag meedoen met alles. De winnaar is diegene die het zwaarste
product in zijn soort weet te produceren. Kweek je bloemen? Dan meten we de doorsnee van de
bloem. Uitzondering is de zonnebloem: daar meten we ook de hoogte van.
Uiteraard worden alle inzendingen beoordeeld door een deskundige jury. En ja, er zijn prijzen en
eeuwige roem mee te verdienen.

De wedstrijd vraagt voorbereiding, tactiek, techniek en een hoop liefde. Ga je de uitdaging aan? Je
hoeft natuurlijk niet aan alle categorieën mee te doen, je mag zelf weten in welke categorie(ën) je
gaat deelnemen.
Ons advies: ga lekker tuinieren! Kweek, bewater, bemest, doe wat je altijd doet. En als je deze zomer
een voltreffer hebt, laat het ons weten. Wie weet, misschien is het wel de winnaar….
We vragen je ook om alvast twee dagen in je agenda te noteren.
Op zaterdag 18 mei komt er een open dag op alle complexen. Wil je eens gluren bij de buren? Dit is
je kans. Stap op je fiets en ga met behulp van de VAT-fietsroute langs alle complexen. Uiteraard
maken we iets bijzonders van die dag.
Het grote jubileumfeest vieren we op zaterdag
14 september.
We maken er een echt oogstfeest van: muziek,
kraampjes met producten van eigen tuin, hapjes
en drankjes, gezellige zitjes, noem maar op.
Tenminste… dat hopen we. Je begrijpt het al: we
zoeken tuinders die iets willen laten
zien/uitdelen/maken/verkopen en samen met
ons de oogstmarkt vorm willen geven.
Tijdens het oogstfeest maken we uiteraard ook
bekend wie de winnaar van de wedstrijd is.
We sluiten deze bijzondere feestdag af met een
barbecue voor alle leden.

Hartelijke groet,
Jantine Brandemann
Patricia Kramer
Dicky Bullinga
VAT Activiteitengroep
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