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Contributie voor de leden van de vereniging
Onze penningmeester wil de leden via de
nieuwsbrief alvast op de
hoogte brengen van de
jaarlijkse contributie. Hierbij
een overzicht en de
samenstelling voor 2016.

AVVN
Verenigingscontributie
Landhuur
Fonds bijz. doelen
OZB
Totaal

€ 25,40
€ 75,00
€ 162,00
€ 2,00
€ 10,60
€ 275,00

Het totaalbedrag is dus contributie, landhuur e.d.
voor 2016, exclusief waterverbruik en
verzekering. Begin november worden de nota's
voor 2016 per mail of post verzonden. Uiterste
betaaldatum is 1 december 2015 (= richtlijn
H.R.)

Gebruik van pompoenen……
Pompoenen kun je in deze tijd van het jaar
overal vinden en misschien heb je ze wel
gekweekt in je tuin. Wist
je dat pompoen ook heel
gezond is, het zit vol met
vitaminen en mineralen
en heeft maar weinig
calorieën en uit onderzoeken blijkt dat het
goed voor je hart is. Een simpele manier om
pompoen toe te voegen aan je dieet is door
het vruchtvlees in blokken te snijden net als
aardappels en te koken. Dan kun je er
specerijen over strooien die je lekker vindt.
Kerrie en paprika doen het er goed mee,
maar ook bijvoorbeeld speculaas kruiden, als
je dat lekker vindt kun je ze
ook nog pureren. Soep van
pompoen is ook erg lekker
en vaak zijn de recepten
gebaseerd op gebruik van
sinaasappel en zoetere smaken, maar je
kunt ook voor hartig gaan en in het recept
waar je normaal gesproken erwtensoep mee
maakt de spliterwten vervangen door
pompoen.
De gedroogde zaden uit eigen tuin (of
winkel) kun je in iets olie met kruiden naar
smaak omschudden in een schaaltje en
vervolgens op 150 graden bakken in de over,
af en toe om roeren. Het heeft ongeveer 45
minuten nodig. De pompoen zaden zijn
vooral goed voor mannen om te eten omdat
ze prostaat klachten voorkomen.
Annelies Hoornik

Uitnodiging voor alle leden en donateurs
Op zaterdag 21 november is er een inloop vanaf
10.00 tot 14.00 uur in de kantine voor het maken
van kerstkaarten. Met elkaar wordt het een
gezellige bezigheid. Het dient tevens een
praktisch doel voor de komende kerst en de
andere feestdagen. De deelname is kosteloos,
toch een kleine bijdrage wordt
op prijs gesteld. Via flyer volgt
meer informatie, maar noteer
de datum alvast in de agenda.
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Info van- en over de
AVVN.
De AVVN, onze
moederorganisatie, heeft
de website vernieuwd en
uitgebreid. Er is heel wat
interessants te lezen en
te beleven, van themabijeenkomsten tot
andere verzekeringen en een nieuwe
website erbij. Aardig en leuk voor alle
hobbytuinders, dus lekker rondneuzen
op dat web…………….!

