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Snoeidag
Onze noodoproep uit de vorige nieuwsbrief heeft vruchten afgeworpen. Voor de snoeidag op
13 februari hadden zich meer dan 20 leden aangemeld. Door deze geweldige opkomst konden
de vrijwilligers in 2 groepen verdeeld worden waarbij om beurten koffie en een lunchpauze
ingelast konden worden (zoveel mensen hadden anders ook nooit in het gebouw gekund).
Hierdoor kon de houtversnipperaar continu bemand worden. Er konden zelfs een aantal
mensen ingezet worden om een begin te maken met het opruimen van de voormalige tuin van
dhr. Schaap. Voor de lunch waren vooraf twee grote pannen erwtensoep klaargemaakt door de
families Bus en van Kessel.
Door deze vele handen was de klus om half twee geklaard waarvoor oorspronkelijk twee
dagen waren gepland. We kunnen terug zien op een geslaagde dag en danken allen die hieraan
hebben bijgedragen.

Jubileum
De voorbereidingen voor ons zilveren jubileum zijn in volle gang. Door meerdere leden
werden wij gewezen op het feit dat op de geplande datum (19 juni) het Nederlands elftal een

van zijn poulewedstrijden afwerkt tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika. Daarom is er een
nieuwe datum vastgelegd:
Het jubileumfeest van VTV De Klepel zal plaatsvinden op zaterdag 12 juni.
Voor het jubileum is er een commissie samengesteld bestaande uit Moniek de Heer (576858),
Jan Ouburg (572535), Joan Bus (568513) en Gerard van Kessel (580538). Na het pleidooi van
Moniek op de ALV met een oproep voor medewerking aan dit feest hebben we al enkele
spontane aanmeldingen binnen gekregen. Zo is er aangeboden voor muziek te zorgen en is er
al een Dixi toilet geregeld. Ook hebben zich al mensen aangemeld voor het opbouwen en
opruimen van de marktkraampjes en tenten.
Maar er is nog veel meer hulp nodig, de commissie kan dit natuurlijk niet alleen. Zo is er nog
hulp nodig bij de volgende punten:
 Opbouwen en afbreken van de markt
 Catering tijdens het opbouwen en afbreken
 Geven of regelen van demo’s
 EHBO ‘ers met geldig diploma
 Begeleiden (en eventueel organiseren) van kinderactiviteiten
 Bemanning van de kramen + inbreng van eigen (gemaakte) producten
 Verzorging bbq
 Verkeersregelaars (dit wordt voorgeschreven door de gemeente, korte opleiding vooraf
is verplicht)
 Uitdelen van flyers op scholen, andere verenigingen of huis-aan-huis
 Opbouwen van de tentoonstelling in de molen
 Plaats in de commissie (mag ook gezinslid zijn)
 Sponsors
 Anders
Meld je dus aan voor een of meerdere genoemde punten bij een van de commissieleden. De
commissie zal u de komende maanden vaker van informatie voorzien omtrent de
voorbereidingen. Hierbij is e-mail een heel handig hulpmiddel. Mocht u de nieuwsbrief nog
steeds per post krijgen dan is uw e-mail adres niet bekend bij het bestuur. Als u wel gebruik
wil maken van dit medium is een e-mail naar gmm.vankessel@wanadoo.nl voldoende.
Anders bent u aangewezen op de mededelingen in het kastje van het verenigingsgebouw of
eventueel de website.

De hoogste zonnebloem
Na het succes van het afgelopen jaar kunt u ook dit jaar weer de uitdaging aangaan om een zo
hoog mogelijke zonnebloem te telen.
Voor de winnaars worden 3 prijzen toegekent:
 Eerste prijs:
 Tweede prijs:
 Derde prijs:

kadobon
kadobon
kadobon

€15.00
€ 10.00
€ 5.00

Spelregels:
 de zonnebloem moet op de volkstuin geteeld worden
 slechts 1 zonnebloem per tuin dingt mee naar de prijs
 Prijsbepalend is de hoogte van de bloem.

Nieuwe leden
Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen:
A.C. Stap
C. van Strien.
J. van Loenen

algemeen lid
Tuin nr 29
tuin nr 52

Voorstellen vanuit de ALV
In de ALV heeft het bestuur een voorstel gedaan omtrent het onkruidvrij houden van het
algemene tuinpad. Dit voorstel luidt als volgt:
Tijdens de jaarlijkse tuinenschouw in de eerste helft van juni zal naast de verzorging van de
tuinen gelet worden op het onkruidvrij houden van het aangrenzende pad conform artikel 21
lid 3 van het HHR. Mocht hieraan niet of in onvoldoende mate zijn voldaan dan krijgt het
betreffende lid hiervan schriftelijk een mededeling. Mocht er na twee weken geen of
onvoldoende actie te zijn ondernemen dan zal het bestuur zorgen voor het chemisch
bestrijden. Hiervoor zal €10,-per tuin in rekening worden gebracht.
De ALV is hiermee akkoord gegaan.
Verder is er in de ALV besloten twee nieuwe regels toe te voegen ivm de aanvoer van
champignonmest. Bij nader bestudering bleken de oude regels afdoende. Voorlopig blijven
deze regels dus gehandhaafd en komt in de volgende ALV weer aan de orde.

Website en LOGO
Een van onze nieuwe leden (Tony de Bie) heeft aangeboden een website voor onze vereniging
op te zetten. In eerste opzet is reeds gemaakt
http://www.vtvdeklepel.nl

Hiermee hopen we onze leden maar ook de buitenwereld nog beter van informatie te kunnen
voorzien. Ook willen we hiervoor een logo gaan gebruiken. Er zijn reeds 3 designs gemaakt:

A

B

Graag uw voorkeur aan Gerard van Kessel of stuur uw eigen ontwerp.

C

Spuitzone
Afgelopen jaar is er een kersenboomgaard aangelegd grenzend aan de tuinen 33B tot en met
44A.Vraag hierbij is of er een spuitvrije zone in acht genomen moet worden. Deze vraag is bij
de gemeente neergelegd maar zij vinden dat deze niet nodig is zolang de gebruikers hiervan
niet direct last hebben.
Dus als je lekker op tuintje bezig bent en je voelt een nevel over je heen komen omdat de
buren van de kersenboomgaard aan het spuiten zijn meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij een
van de bestuursleden. Met deze melding kunnen we dan naar de gemeente om alsnog een
spuitvrije zone te eisen.

