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Geslaagde jubileumdag
Na maanden voorbereiding was het dan eindelijk zover. 12 Juni, open dag met diverse
activiteiten, afgesloten met een bbq, dit alles ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van onze
vereniging.
Er hadden zich naast de commissie- en bestuursleden ca 20 vrijwilligers gemeld om mee te
helpen met het opbouwen en helpen bij de verschillende activiteiten. Aan groot en klein was
gedacht. Voor de kinderen was er een springkussen gehuurd. Ze konden zelf zaaien of plaatjes
verspenen en chemische proefjes doen met producten uit de tuin. De zelfontbranding van
glycerol met kaliumpermanganaat trok veel belangstelling maar daar mocht het jong geëerd
publiek alleen maar naar kijken. Meer over deze experimenten kun je vinden op
www.thuisexperimeteren.nl. Maar de topper was toch wel het tingieten. De kinderen konden
zelf uit een aantal voorwerpen kiezen om een afdruk te maken in speciale klei waarin ze later
het tin mochten gieten. Daarna begon pas het echte werken: schuren, met drie verschillende
soorten schuurpapier.
Tussen al deze activiteiten door was er ook nog een wedstrijd vogelverschrikker bouwen,
zoals te zien op de foto waarbij ook wel een handje werd geholpen door de ouders. Ook was
klompenmaker Frans van Kuijk uit mijn geboortedorp uitgenodigd om zijn kunsten te
vertonen. Naast één paar klompen heeft hij ook nog diverse oranje miniatuurklompjes kunnen
verkopen. Jenny de Booy was er om silhouet portretten te knippen en op het laatste moment

hebben we Het Cruydthof uit Tricht nog kunnen regelen met diverse wijnen, thee en
kruidensoorten. Men kon zien hoe je zelf eenvoudig lekker bier kunt drinken, alleen proeven
was er nog even niet bij. Na het bottellen moet het bier nog zes weken nagisten maar met het
oogstfeest is iedereen welkom om het zelf gebrouwen bier te komen proeven.
Verder waren er diverse kramen waar eigengemaakte of gekweekte producten werden
aangeboden. Ook was er een loterij waarbij de prijzen beschikbaar waren gesteld door de
Firma Welner , de speelboom, Unive, Jenny de Booy en Ria Geldof. Bandenspecialist Nout
heeft ook nog gesponsord voor het plaatsen van de opblaasbare boog bij de entree. Dover
heeft gratis de verkeersborden beletterd en beschikbaar gesteld
In totaal zijn door onze verkeersregelaars ca 160 bezoekers geteld
Om vijf uur kregen we nog even bezoek van de politie vanwege enkele foutparkeerders maar
dit kon allemaal in de minne gesust worden. Dit was ook het eind van de open dag en werd de
dag afgesloten met een bbq voor de leden waarbij de grootte van onze nieuwe partytent maar
net voldeed om alle deelnemers plaats te kunnen bieden..

Tuinschouw
Op 22 juni heeft de jaarlijkse tuinschouw plaats gevonden. Naast een enkele verwaarloosde
tuin en aardappelteelt op een plaats waar vorig jaar ook aardappelen zijn geteeld is bij enkele
tuinen ook geconstateerd dat het pad onvoldoende onderhouden is. De betreffende leden
zullen hierop worden gewezen en zullen de nodige maartregelen moeten treffen. Over het
algemeen wordt alles goed onderhouden.

Distributie nieuwsbrief
Op dit moment wordt ongeveer 2/3de van de nieuwsbrief per e-mail verstuurd. Dit scheelt de
vereniging in de kosten van drukken en versturen en is ook veel minder bewerkelijk. Ook is
de laatste nieuwsbrief altijd terug te vinden in het mededelingenkastje en op onze website.
Om de kosten van drukken en versturen nog verder terug te brengen willen we stoppen met
het versturen van de nieuwsbrief per post en alleen nog maar te versturen per e-mail. Als je email adres niet bekent is bij de vereniging, stuur dit dan naar gmm.vankessel@wanadoo.nl.
Heb je geen e-mail adres en wil je de nieuwsbrief toch thuis ontvangen geef dit dan door
Gerard van Kessel.

Oogsfeest
Ook dit jaar willen we weer een oogstfeest organiseren en wel op 4 september van 14.00 u tot
17.00 u. Alle leden met gezinsleden zijn welkom. Het zou leuk zijn als je een of meerdere van
je producten mee brengt om te laten proeven maar alles is vrijblijvend. Het bestuur zorgt voor
onderdak (onze partytent wordt hiervoor weer opgezet) en een hapje en een drankje. Er zijn
geen kosten aan verbonden.

Onderhoud verenigingsgebouw
Het verenigingsgebouw is dringend aan een likje verf toe. Ook willen we nog een afdakje met
golfplaten aan de achterkant maken. Deze acties willen we nemen in week 33 (vanaf 16
augustus) wanneer de schoolvakanties net voorbij zijn. Uiteraard zijn we afhankelijk van de
weersomstandigheden en kan met de werkzaamheden eventueel ook eerder gestart worden.
Vrijwilligers voor deze klus kunnen zich melden bij onze tuincommissaris (06-40583254).

Nieuw huurcontract
We zijn door de gemeente benaderd voor een nieuw huurcontact voor de komende tien jaar.
We gaan iets meer huur betalen. In de ALV zullen de gevolgen hiervan besproken worden.

Nieuwe leden
De jubileumdag heeft ook vruchten afgeworpen voor de ledenaanwas. Inmiddels hebben zich
drie nieuwe leden gemeld zodat alle tuinen nu zijn verhuurd. En zojuist heeft zich weer
iemand aangemeld zodat we nu zelfs een wachtlijst hebben.
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