
ACTIVITEITEN in DE TUINEN VAN WESTERPARK (DTvW) 

SLOTERDIJKERMEER (VVS) en NUT EN GENOEGEN (N&G) 
2020 

blauw = bestuur VVS        zwart = commissies VVS      lila = bestuur/commissies N&G           
rood = activiteitencommissie DTvW (locatie VVS of N&G)  

 

 

  APRIL 
wo 1 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 

 do   2 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (kleine zaal en buiten VVS) 

vr 3  
  za 4 Samen wroeten in het groen 9.00-12.00 (N&G) 
zo 5 Paasklaverjas aanvang 13.00 
ma 6  

di 7 CCO 10.00-13.00 
wo 8  

do 9 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (kleine zaal en buiten VVS) 
vr 10  
za 11  
zo 12  
ma 13  
di 14  
wo 15 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 16 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (kleine zaal en buiten VVS) 

vr 17 Klaverjas en andere spellen 
za 18  

zo 19 Ontbijt en vossenlezing, op zoek naar de holen (VVS) 8.00-10.30 
ma 20  

di 21  
wo 22  
do 23 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (kleine zaal en buiten VVS) 
vr 24 Klaverjas en andere spellen 
za 25  

zo 26  
ma 27  
di 28  
wo 29  
do 30 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (kleine zaal en buiten VVS) 

 

 

 



 

  MEI 
vr 1  

za 2 Samen wroeten in het groen 9.00-12.00 (N&G) 

zo 3  

ma 4 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 5 Vrijheidsmaaltijd, samen eten rond verhalen op Bevrijdingsdag: 
’75 jaar Vrijheid, 75 jaar Verzet’  

wo 6    Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30    
do 7 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 8 Klaverjas en andere spellen 
za 9 Verkoop eenjarige planten + plantenruilmarkt (VVS) 
  Remis Coverband i.v.m. lustrum N&G 

zo 10  

ma 11 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 12 CCO 10.00-13.00 

wo 13  

do 14 Lezing plaagdieren 20.00-22.00 (N&G) 
  Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 
  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 15 Klaverjas en andere spellen 
za 16  

zo 17 ALV VVS  
  vegetarische maaltijd 18.00-21.00 (N&G) 

ma 18 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 19 CCO 10.00-13.00 
wo 20     Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30           

  Songfestival i.v.m. lustrum N&G 

do 21 ‘Dauwtrappend’ op zoek naar planten met ‘hemelse’ namen + 
koffie met ontbijtkoek (VVS)  6.30-9.00 

  Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 
  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 22 Klaverjas en andere spellen 
za 23 Openingsfeest VVS 

zo 24  

ma 25 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 26 CCO 10.00-13.00 

wo 27  

do 28 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 



vr 29 Klaverjas en andere spellen 
za 30  

zo 31  

 

 

  Juni 
ma 1 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 2  

wo 3 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 4 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 5 Klaverjas en andere spellen 
za 6 Samen wroeten in het groen 9.00-12.00 (N&G) 
  Bingo i.v.m. lustrum N&G 

zo 7 Jeu de boules 
  Workshop ‘eetbare’ vijvers (N&G) 

ma 8 Avondvierdaagse 
  Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 9 Avondvierdaagse 
wo 10 Avondvierdaagse 
do 11 Avondvierdaagse; over de tuinparken 

  Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 
  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 12 Klaverjas en andere spellen 
za 13  

zo 14 Open-tuinendag (VVS en N&G) 11.00-16.00 
ma 15 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 16  

wo 17 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 18 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 19 Klaverjas en andere spellen 

za 20  

zo 21 BBQ-wedstrijd (VVS) 
  Midzomer diner / Nacht vd Volkstuin (N&G) 23.00-1.00 

ma 22 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 23  

wo 24  

do 25 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 



 

 

 

  

  JULI 
wo 1 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 2 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 3 Klaverjas en andere spellen 
za 4 Samen wroeten in het groen 9.00-12.00 (N&G) 
  Amsterdamse Avond (VVS) 

zo 5 Jeu de boules 
  Openbare picknick (met verhalenvertellers?) (VVS) 

ma 6 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 7  

wo 8  

do 9 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 10 Klaverjas en andere spellen 
za 11 (?) Bingo (VVS) 
zo 12 Rommelmarkt (VVS)  

  Lezing over Brettenscheg, met fietstocht 11.30 (N&G) 

ma 13 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 14 Voetbal kijken in clubhuis VVS 21.00 
wo 15 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 16 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 17 Klaverjas en andere spellen 
za 18  (?) High Tea i.v.m. lustrum N&G  
  Voetbal kijken in clubhuis VVS 21.00 

zo 19 Jeu de boules 

ma 20 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 21  

wo 22 Voetbal kijken in clubhuis VVS 18.00 
do 23 100-mensendiner i.v.m. lustrum N&G 

  Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

vr 26 Klaverjas en andere spellen 
za 27  

zo 28 Midzomer Muziekfeest (VVS) 
ma 29 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 30  



  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 
vr 24 Klaverjas en andere spellen    
  Feest i.v.m. lustrum N&G 

za 25 Feest i.v.m. lustrum N&G 
zo 26 Slotfeest i.v.m. lustrum N&G 
ma 27 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 28  

wo 29  

do 30  

vr 31 Klaverjas en andere spellen 



 

  AUGUSTUS 
za 1 Samen wroeten in het groen 9.00-12.00 (N&G) 

  Feestavond VVS 

zo 2 Jeu de boules 

ma 3 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 4  

wo 5      Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 6 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 7 Klaverjas en andere spellen 

  (?) In periode 7 t/m 16 augustus Buurtconcert in kader van 
Grachtenfestival (N&G ?) 

za 8  

zo 9  

ma 10 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 11  

wo 12  

do 13 Mokum in Meppel (N&G) 
  Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 
  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 14 Klaverjas en andere spellen 
za 15 Avond jeu de boules 
zo 16 Groentedag met aansluitend picknick en BBQ (VVS) 

ma 17 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 18  

wo 19 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 20 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 21 Klaverjas en andere spellen 
za 22 (?) Bingo VVS  

zo 23  

ma 24 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 25  

wo 26  

do 27 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 28 Klaverjas en andere spellen 
za 29 Slotavond N&G 



zo 30 Workshop voedselverwerking / fermenteren (VVS) 

ma 31 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

 
 
 

 

  SEPTEMBER 
di 1  

wo 2     Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 
do 3  

vr 4 Klaverjas en andere spellen 
za 5 Samen wroeten in het groen 9.00-12.00 (N&G) 

zo 6  

ma 7 Mozaïekclub 19.30-21.30 (VVS kleine zaal) 

di 8  

wo 9  

do 10 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

  Knutselclub 19.00-22.00 (VVS kleine zaal) 

vr 11  

za 12 Klaverjas Eindfeest 

zo 13  

ma 14  

di 15  

wo 16 Bestuurszitting en inloop 19.30-20.30 

do 17 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22  

wo 23  

do 24 Schilderclub – inloop 10.00-13.00 (VVS kleine zaal en buiten) 

vr 25  

za 26  

zo 27 Samen insectenhotels bouwen (ook voor kinderen) 14.00-17.00, 
(VVS kleine zaal) 

  Vegetarische maaltijd cq insectendiner / oogstmaal (N&G) 

ma 28  



di 29  

wo 30  

   
 

Creatieve clubs 
 

Er zijn verschillende creatieve clubs actief op Sloterdijkermeer:  
Mozaïek Kleine zaal, op maandag: 4 mei t/m 7 september 19.30-21.30 uur 
Knutselclub Kleine zaal, op donderdag: 7 mei t/m 3 september 19.00-22.00 
uur  
Schilderclub Kleine zaal, open inloopclub, april-september, op donderdag 
10.00-13.00 uur, buiten kan ook geschilderd worden; max 15 personen  


