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Water
Deze zomer werd het ene na het andere record gebroken. Warmte- en droogte records zijn
gebroken. Zo lang geen regen is uniek. De pomp draaide dan ook overuren. Eind juli liet onze puls
het afweten. Ondanks diverse pogingen lukte het niet om de puls weer water te laten geven. Het
filter onderaan de puls blijkt verstopt te zijn. Gelukkig deden de handpompen het en konden we
toch nog onze groenten water geven.
Hoe nu verder?
Er is intensief contact geweest met diverse leveranciers van pulsen. Vorige week is de bovenkant
van de bron opgegraven en de zuigleiding uit de pomp verwijderd. Daarna is de bron
doorgespoten. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels weer water is. Om de puls te sparen, is
besloten om de puls beperkt aan te zetten.
We hebben als bestuur de verschillende opties besproken en vooralsnog besloten een deel van de
reserve vast te zetten om dit bedrag beschikbaar te hebben om de puls te vervangen indien dit
nodig blijkt te zijn.
Voor nu kijken we de situatie aan en hopen dat het doorspuiten van de zuigleiding voldoende is
om de puls te laten werken. Indien de puls opnieuw geen water geeft hebben we de mogelijkheid
om de puls een aantal meter omhoog te trekken. Wanneer dat niet lukt, zullen we een nieuwe puls
laten slaan.
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We hebben vragen gehad of het slaan van een nieuwe puls dieper zou leiden tot minder ijzer in
het water. De experts geven aan dat de diepte geen invloed heeft op de hoeveelheid ijzer, die is
altijd aanwezig. Beter is het de diepte van de puls te laten afhangen van het voorkomen van een
grindhoudende laag zodat de kans op het verstopt raken van de puls kleiner wordt.
We vragen jullie nogmaals om de kranen niet open te laten staan wanneer je niet aanwezig bent
en verstandig met het beschikbare water om te gaan. Geef niet meer water dan nodig is, zodat we
allemaal water hebben. En zorg ervoor dat het water alleen op je eigen tuin terecht komt en niet
op de paden of de tuinen van de buren.

Zonnebloem
Op 27 augustus hebben we de zonnebloemen opgemeten. De regen van de afgelopen weken
zorgde ervoor dat er een aantal hun kopjes hadden laten hangen.
De winnaars:
1. Hans de Jongh – 3.70
2. Nico de Braber – 3.25
3. At van Hoorn – 3.17

Doen jullie volgend jaar weer mee?

Opknappen verenigingsgebouw
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de bijeenkomst waarin we hebben nagedacht over de
mogelijkheden om het verenigingsgebouw te vernieuwen of te vervangen. We hebben gekeken
naar de bouwtechnische staat. Het gebouw is bouwkundig in goede staat behalve de kozijnen,
deze zijn deels verrot. Het plan is om in verschillende fasen het gebouw op te knappen te
beginnen met het wisselen van de kozijnen. Daarna knappen we het interieur op. Mocht iemand
nog een oude keuken ter beschikking hebben, dan horen we dat graag.

Mest
Dit jaar zullen wij weer champignonmest voor de leden ter beschikking hebben. Graag opgeven bij
Fransisca door een mailtje te sturen naar : jhebbers@solcon.nl of via het formulier op de website
(http://vtvdeklepel.com/wp/?page_id=308). Het advies is om maximaal 2 kuub per 100 m2 te
bestellen.

Borrel
Op 29 september is de laatste koffieochtend. Deze
sluiten we af met een drankje en een hapje. Iedereen
van harte welkom vanaf 10 uur.

