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BBQ 
 
Op zaterdag 28 mei hadden we alweer onze vierde opeenvolgende jaarlijkse bbq. Na het 

record aantal deelnemers van het vorige jaar (jubileumfeest) was er ook ditmaal veel 

belangstelling, met ca 30 deelnemers. De tent die we weer hadden opgezet zat gezellig vol en 

kwam ook goed van pas toen de feestvreugde werd onderbroken door een klein onverwacht 

regenbuitje. Dus snel de bbq’s naar binnen gehaald en zo konden we vrolijk verder gaan met 

het grillen. Enig minpuntje is onze sanitaire voorziening, deze laat nog wel wat te wensen 

over. Hiervoor gaan we voor het volgende jaar iets regelen waar we hopelijk het hele jaar iets 

aan hebben.  

 

Oogsfeest 
 

Een andere traditie die we enkele jaren geleden hebben ingevoerd is ons oogstfeest in 

September. Na enkele succesvolle jaren was de deelname afgelopen jaar bedroevend laag. 

Toch is het bestuur unaniem overtuigd dat we hiermee door moeten gaan, zeker gezien het 

succes van eerdere oogstfeesten. 

Nog even de bedoeling: Het is een oogstfeest dus is het de bedoeling dat er wat hapjes en 

drankjes (recepten?) worden uitgewisseld uit eigen tuin. Dus een ieder kan (hoeft niet!) wat 



van zijn eigen producten meenemen en hiervan laten proeven. Zo heb ik van mijzelf mijn 

zelfgemaakte appelwijn en cider in de aanbieding. De vereniging zal in ieder geval zorgen dat 

er voldoende drank is. Vanwege ons wisselvallige klimaat en ter verhoging van de 

gezelligheid zal de tent weer worden opgezet. Om het voor de kinderen aantrekkelijk te 

maken zullen we een vuurkorf aansteken waarop ze worstjes kunnen roosteren en spekkies 

kunnen smelten. Tevens zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de uitslag van de 

zonnebloemwedstrijd bekent te maken en de prijzen hiervoor uit te reiken. Als er nog meer 

ideeën zijn houden we ons hiervoor aanbevolen. 

Het feest is op zaterdag 17 september vanaf 15.00 uur. Deelname is vrij(voor het hele gezin) 

en je hoeft je niet aan te melden. 

 

Welkoop 

 
Zaterdag 3 september staan alle winkels van Welkoop geheel in het teken van het platteland. 

Ontdek het zelf: kom kijken, proeven, ruiken, aaien en beleven. De ontmoeting tussen 

agrariers, stadsmensen en buitenliefhebbers staat op deze dag centraal. Ook het filiaal in 

Geldermalsen neemt hieraan deel en heeft ons gevraagd hieraan mee te werken om meer 

bekendheid te geven aan het tuinieren op ons complex aan de Randweg.  Er wordt ons een 

kraampje ter beschikking gesteld die wij geheel zelf mogen inrichten. Wij zijn nog op zoek 

naar mensen die hieraan mee willen helpen, ook ideeën hiervoor zijn van harte welkom. Voor 

een hapje en een drankje wordt gezorgd door Welkoop. 

Aanmelden bij Sjaan Stap of een van de andere bestuursleden. 

 

Bestuur 2012 
 

Voor het komende seizoen verloopt de driejaarlijkse termijn van 3 van onze bestuursleden. 

Twee hiervan stellen zich niet herkiesbaar en het derde bestuurslid twijfelt hier nog over. 

Dit betekent dat er voor volgend jaar twee, mogelijk drie vacante plaatsen zijn in het bestuur. 

Wij zijn daarom naarstig op zoek naar kandidaat bestuursleden want zonder bestuur is er geen 

vereniging mogelijk. Wij roepen daarom iedereen op na te denken over deze kandidatuur. 

Aanmelden kan bij onze secretaris Sjaan Stap. Uiteraard is het altijd mogelijk informatie in te 

winnen bij een of meer bestuursleden. 

 

Tuinschouw 
 

Onlangs heeft er weer een tuinschouw plaatsgevonden door het bestuur. Het bestuur was 

unaniem te spreken over de verzorging van de diverse tuinen en het onderhoud van het 

tuinpad. Helaas zijn er nog enkele tuinen die wat te wensen over laten. Deze leden zijn 

persoonlijk benaderd en er is al de nodige actie ondernomen, dank hiervoor. Vorig jaar is 

gebleken dat gedurende het seizoen er toch weer meer onkruid groeide op het tuinpad. De 

verzorging hiervoor blijft dus een punt van aandacht. Het bestuur zal daarom aan het eind van 

de zomer nogmaals een mini tuinschouw houden zoals afgesproken in de ALV. 

Ook kan het gebeuren dar er door omstandigheden (ziekte, langdurige afwezigheid, 

verandering van andere activiteiten) de verzorging van de tuin in het gedrang komt. Neem dan 

tijdig contact op met een van de bestuursleden zodat aan een passende oplossing kan worden 

gewerkt.  


