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Onderhoud tuinpad en parkeerplaatsen
In het voorjaar zijn het tuinpad en de parkeerplaatsen onder handen genomen. Na enkele
weken bleek de toplaag toch te los te zijn en is alles nogmaals aangetrild. Een gedeelte is
hierbij goed nat gemaakt en later bleek dat dit stuk veel beter bleef dan de rest. Daarom zal in
de winter of vroege voorjaar alles nogmaals aangetrild worden en plaatselijk aangevuld met
het fijn gemalen puin wat nu bij de ingang ligt.

Vrijwilligersmarkt op 5 september
Zoals al in het Nieuwsblad van Geldermalsen te lezen valt is er op 5 september een
vrijwilligersmarkt op het marktplein. Hierbij worden alle verenigingen in de gelegenheid
gesteld zich te presenteren aan het publiek. Ook onze vereniging heeft zich hiervoor
aangemeld. Het bestuur heeft al plannen gemaakt om onze kraam leuk in te richten maar
andere ideeën zijn natuurlijk van harte welkom Om de kraam leuk aan te kleden hebben we
wat vers fruit en groente nodig. Als je hiervoor wat ter beschikking wilt stellen laat het dan
even weten aan een van de bestuursleden. Ook zoeken we nog mensen om een deel van de tijd
(leden en/of familieleden) achter de kraam plaats te nemen om ons mee te presenteren.
Aanmelden hiervoor bij Sjaan Stap (574823) of kom gewoon naar het verenigingsgebouw op
donderdag 3 september (19.30) waar we nog e.e.a. bespreken. Ook kunnen dan de spullen
gebracht worden om de kraam (nog leuker) in te richten.

Zonnebloemwedstrijd
Op drie september zullen ook de zonnebloemen worden opgemeten voor onze prijsvraag “wie
teelt de hoogste zonnebloem”. Onze penningmeester Joan Bus zal deze metingen verrichten
en hopelijk zijn de prijswinnaars hierbij aanwezig zodat ze hun prijs direct in ontvangst
mogen nemen. De meting en de prijsuitreiking zullen plaatsvinden tussen 19.00 en 19.30, dus
voorafgaand aan de voorbespreking van de vrijwilligersmarkt.
Hopelijk kan de winnaar van de prijsvraag er mee instemmen dat we zijn of haar bloem
presenteren op de vrijwilligersmarkt.

Oogstfeest
In navolging van afgelopen jaar hebben we ook dit jaar weer een oogstfeest gepland.
Alle (gezins)leden zijn op 26 september vanaf 14.30 van harte welkom om een hapje en
drankje te komen nuttigen in en bij ons clubgebouw. Deelname is vrij maar het wordt wel op
prijs gesteld als je iets lekkers mee neemt uit je eigen tuin. Voor de kinderen gaan we weer
een leuke activiteit organiseren.

Opsporing verzocht
In de eerste week van juli zijn bij Jan van Breda (tuin nr 26) de kersen ontvreemd.
Na een bezoekje op de tuin maakte hij plannen om de volgende dag de kersen te gaan plukken
maar op de bewuste dag bleken alle kersen te zijn verdwenen. Wie o wie heeft iemand gezien
die deze kersen heeft geplukt. Het moet welhaast op klaarlichte dag gebeurt zijn en een klusje
wat je niet in vijf minuten doet. Mocht je dus iets verdachts gezien hebben meld het dan bij
Jan of een van de bestuursleden.

Schilderen verenigingsgebouw
Dit jaar hadden we gepland om het verenigingsgebouw te gaan schilderen. Door de vele
werkzaamheden (tuinpad, verplaatsen tuingrens, vrijwilligersmarkt etc.) hebben de
bestuursleden hiervoor tot nu toe weinig kans gezien. We zouden het zeer op prijs stellen als
iemand hierbij het voortouw wil nemen of dat enkele leden hieraan een steentje bij willen
dragen. Aanmelden hiervoor kan bij Leen van Haaften of een van de andere bestuursleden.

Paaltjes op de tuinpaden
In het verleden is besloten afsluitbare palen te plaatsen voor de tuinpaden ter voorkoming van
het stukrijden hiervan, met name in de bochten. Vorig jaar is besloten om voor een
proefperiode de palen niet meer af te sluiten. In eerste instantie leek dit goed te werken maar
na verloop van tijd moest toch worden geconstateerd dat het pad steeds vaker door auto’s
werd gebruikt. Om deze rede is besloten de paden toch maar weer af te sluiten. Mocht je met
de auto op het pad willen, maak dan vooraf een afspraak met een van de bestuursleden.

