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Lunchroom Leonidas
Choorstraat 24

Bij inlevering van deze advertentie een uitsmijter naar keuze voor € 4,95.
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ZOMERFEEST 2016.
Zaterdag 2 juli van 12.00 tot 17.00 uur is er op het tuincomplex Delftse Hout
een kleurrijk zomerfestijn met de welluidende titel: “Tuin der Levenslusten”.
Waar?
Op het parkeerterrein en de opritlaan achter het groene hek.
Waarom?
Zo maar, omdat we zin hebben in een feestje en om elkaar wat beter te leren kennen.
Wat is er zoal? Planten, zaden- of groentenruil.
Plantjesmarkt van de GGZ.
Rommelmarkt.
Verkoop van handgemaakte kettingen, tassen, sieraden, schilderijen en beelden.
Tuinadvieskraam van o.a. permacultuur, groentekweken en tuinplagen.
Verkoop van honing/demonstratie van bijenhotels en vogelhuisjes.
Kruidenwandeling door Marion Vreugdenhil. Vooraf aanmelden, zie bijlage.
Activiteiten voor kinderen zoals hoelahoep, zweefmolen en schminken.
Bierproeverij
Hangmatliggen
Muziek, hapjes en drankjes.
De kantine met groot buitenterras is de hele dag open.
Dus kom kennismaken en feest mee, er zijn 278 tuinen te bewonderen en
voor de dag zelf zijn er nog een aantal kraampjes en grondplekken vrij.
Voor meer info en aanmelden: Vera Krul, 06-24190997 of
krulvera@gmail.com
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De volgende tuinuitgifteavond is op     in verenigingsgebouw de
Viersprong Tuincomplex Delftse Hout Laantje van Levenslust 4 2616 AB Delft Aanvang 20.00
uur




Op     zullen tuinleden die hun/haar tuin hebben opgezegd op het
tuincomplex aanwezig zijn om belangstellenden een kijkje te laten nemen op de beschikbare
tuinen en in de eventuele tuinhuisjes. De complexbesturen verzoeken de belangstellenden zich
eerst te melden in het verenigingsgebouw, omdat daar bestuursleden aanwezig zijn om vragen
t.a.v. het tuingebeuren te beantwoorden en de weg te wijzen naar de beschikbare tuinen.
Taxatierapporten liggen in de verenigingsgebouwen ter inzage.














BL 004 Oppervlakte 235 m²

DH 042 Oppervlakte 250 m²


















DH 068 Oppervlakte 250 m²



BL 024a Oppervlakte 200 m²
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DH 093 Oppervlakte 300 m²



DH 219 Oppervlakte 250 m²
















DH 260 Oppervlakte 250 m²





KM 111 Oppervlakte 250 m²








KM 129 Oppervlakte 320 m²
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