
NIEUWSBRIEF V.T.V. DE KLEPEL 
Jaargang 8 / nr.2  / april 2009 

 

 

 

 

 

Onderhoud tuinpad en parkeerplaatsen 
 

In het paasweekend zijn het tuinpad en de parkeerplaatsen onder handen genomen. Er is in 

totaal 40 m3 gemalen puin opgebracht en aangetrild. De broers Stap (Bertus en Ton) hadden 

geregeld dat we over zwaar materieel konden beschikken. Met de ruim voldoende 

vrijwilligers was de klus daarom redelijk vlot geklaard. Allen hartelijk dank voor jullie 

bijdrage. Over enkele weken zullen nog enkele oneffenheden worden rechtgetrokken en 

nagetrild als het wat vochtiger is. 

 

 

ALV 2009 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 maart  jl is het nieuwe huishoudelijk reglement 

besproken en goedgekeurd door  de ledenvergadering. Conform de statuten is dit reglement 

vanaf 1 april 2009 actief. Samen met deze nieuwsbrief wordt dit reglement aan alle leden 

schriftelijk toegezonden. Deze regels vervangen de oude tuinvoorschriften en het oude 

huishoudelijke reglement. Daarnaast zijn er enkele regels opgenomen omtrent de procedure 

bij het ruilen van tuinen (art 5),  tijdelijke bebouwing (art 22 lid 5), wisselteelt bij aardappelen 

(art 25 lid 3) en bebouwing lager dan 75 cm (art 25 lid 6). Ook  is hier en daar overlap met de 

statuten verwijderd. 

Het bestuur bedankt Wilco van Aalst voor het samenvoegen van de twee oude reglementen en 

hoopt met de nieuwe regels meer duidelijkheid te hebben verschaft. 



 

Prijsvraag 
 

Na het succes van het afgelopen jaar kunt u ook dit jaar weer de uitdaging aangaan om een zo 

groot mogelijke zonnebloem te telen. 

Voor de winnaars worden  3 prijzen toegekent: 

 Eerste prijs:  kadobon   €15.00 

 Tweede prijs:  kadobon   € 10.00 

 Derde prijs:  kadobon    €  5.00 

Spelregels:  - de zonnebloem moet op de volkstuin geteeld worden 

  -slechts 1 zonnebloem per lid ding mee naar de prijs 

  -Prijsbepalend is de hoogte van de bloem. 

 

Nieuwe lid 
 

Als nieuw lid van de vereniging mogen we begroeten  

-Dhr B. Stap op tuin nr 42A 

Veel succes met uw tuinieractiviteiten! 

 

 

Nieuwe bestuursleden 
 
Op de laatst gehouden ALV zijn twee nieuwe bestuursleden aangesteld: 

Als penningmeester dhr J.Bus en als tuincommissaris dhr L. van Haaften. 

 

25 jarig jubileum 

 
Op 7 februari 1985 is onze vereniging (toen nog genaamd Molenzicht) opgericht. Dit betekent 

dus dat we binnenkort  25 jaar bestaan. Een rede voor een feestje dus. Monique de Heer (tuin 

nr 13) heeft zich reeds aangemeld om in de feestcommissie plaats te nemen. Verdere 

gegadigden kunnen zich bij haar of de secretaris aanmelden. Ook ideeën zijn van harte 

welkom. In de volgende nieuwsbrief zal hier verder op worden ingegaan. 

 

Tuinschouw 
 
Ergens in mei of juni zal het bestuur weer zijn jaarlijkse tuinschouw houden. 

Hierbij zal worden toegezien op het goed onderhouden van de tuinen en de paden en of de 

wisselteelt voor aardappelen juist is toegepast. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat 

alles een opgeruimde indruk achterlaat. 

 

Tuin afsluiten 

 
’s Avond wordt het tuinencomplex afgesloten door vrijwilligers. Er wordt naar gestreefd om 

af te sluiten zodra het donker wordt doch uiterlijk 22.00u. 



De secretaris zal een sleuteldienst opstellen voor de vrijwilligers en deze komt in het 

mededelingenkastje te hangen. Voor mutaties kunt u bij haar terecht. 

Mocht je hieraan ook je steentje bij willen dragen maar sta je niet op de lijst dan je altijd 

aanmelden bij de secretaris. 

 

Gratis compost 

 
In de week van 6 april kon iedereen 3 gratis zakken compost ophalen bij de AVRI. Voor een 

beetje moestuin is dit natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Hierbij willen we een 

ieder er op wijzen dat je ook voor gratis compost altijd nog terecht  kunt bij groenrecycling 

RRT in Neerrijnen. Daar kun je zelf de compost in een aanhangwagen scheppen, met een 

maximale hoeveelheid van 2 m3 per persoon. 

 

 

BBQ 
 
Op zaterdag  20 juni zal er bij het clubhuis weer een barbecue gehouden worden. 

Na het succes van afgelopen jaar hopen we er ook nu weer een gezellige middag/avond van te 

maken. 

 

De kosten zijn als volgt: 

-Deelname per volwassene  € 10.00 

-Deelname per kind    €  5.00 

-Consumpties zijn dit jaar gratis. 

Wilt u deelnemen dan kunt u onderstaande antwoordkaart ingevuld inleveren bij de 

penningmeester, Johan Bus. 

Bij inlevering dienen gelijktijdig de deelnamekosten te worden voldaan. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dhr/Mw……………………………………….Tuinnr……………komt op zaterdag 20 juni 

naar de barbecue met onderstaand aantal personen. 

 

 …….volwassenen a € 10.00 

 …….kinderen a 5.00 

 

U kunt kiezen uit een vleesmenu of een vegetarisch menu. 

Kruis hieronder uw keuze aan en vermeld tevens het aantal: 

 

 0  ….x vleesmenu   0  …..x  kindermenu vlees 

 0  ….x vegetarisch menu  0  …..x kindermenu vegetarisch. 

 

Deze strook graag inleveren voor 10 mei  bij de penningmeester, Dhr J. Bus, Badweg 12 te 

Geldermalsen


 


